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УВОД 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРОФИЛ ШКОЛЕ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Пун назив школе Основна школа  „Нада Пурић“ 

Адреса  Ул. Владике Николаја 33, Ваљево 

Директор школе  Мр Ана Савковић 

Телефони  014 221 225 

Web-site www.osnadapuric.rs 

E-mail osnadapuric014@gmail.com 

Дан школе 22. март 

Број ученика 513 

Издвојена одељења нема 

Број запослених 69 

Страни језици који се уче у 

Школи 

– енглески језик – обавезни наставни предмет,  

– немачки, шпански – обавезни изборни наставни 

предмети 

Број смена у школи  Школа ради у две смене 

 

 МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Школа располаже са: 16 учионица, четири специјална кабинета, једном просторијом за 

продужени боравак, једном свечаном салом, две фискултурне сале, једном библиотеком, 

две кухиње и трпезаријом, три отворена терена,једном зубном амбулантом, 

канцеларијама: за наставнике, директора, секретара, педагога, логопеда, рачуноводство; 

Просторијом за боравак родитеља – пратиоца за децу ометену у развоју, холом, 

ходницима, магацинима, радионицом и котларницом. 

 

 

 

 

mailto:osnadapuric014@gmail.com
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СТАРИ ДЕО – ПРИЗЕМЉЕ 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

1. хол улазни део 40,40 

2. тоалет мушки 26,80 

3. тоалет женски 24,12 

4. учионица 1 53,43 

5. учионица 2 53,43 

6. учионица 3 53,43 

7. учионица 4 53,43 

8. учионица 5 53,43 

9. ходник 163,00 

10. степениште до магистрале 22,00 

                                                  УКУПНО: 543,47 

 

СТАРИ ДЕО – СПРАТ 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

1. хол са подестом 40,40 

2. тоалет мушки 26,80 

3. тоалет женски 24,12 

4. учионица 1- канцеларија 17,12 

5. учионица 2 - канцеларија 34,93 

6. учионица 3 - информатика 53,43 

7. учионица 4 - учионица 53,43 

8. учионица 5 - учионица 53,43 

9. ходник 163,00 

 УКУПНО: 466,67 
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СТАРИ ДЕО – СПЕЦИЈАЛНА ОДЕЉЕЊА 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

1. учионица 1 48,00 

2. учионица 2 48,00 

3. зубна ординација 33,00 

4. ходник специјалног (цео) 60,00 

5. канцеларија логопед 33,00 

6. тоалет 9,00 

7. мала фискултурна сала 110,00 

8. просторија за родитеље 12,54 

 УКУПНО: 353,54 

 

ДОГРАЂЕНИ ДЕО – СПЕЦИЈАЛНОГ ОДЕЉЕЊА 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

1. учионица 1 27,00 

2. учионица 2 27,00 

3. кухиња (трпезарија) 29,00 

 УКУПНО: 83,00 

 

НОВИ ДЕО – ПРИЗЕМЉЕ 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

ФИСКУЛТУРНИ 

БЛОК 

  

1. велика фискултурна сала 392,00 

2. свлачионица  – женска 37,68 

3. свлачионица – мушка  37,68 

4. туш кабина – женска 14,00 

5. туш кабина – мушка 14,00 

6. тоалет 1 12,50 

7. просторија испред тоалета 14,00 

8. тоалет 2 12,50 

9. просторија испред тоалета 14,00 
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10. канцеларија наставника физичког васпитања 12,00 

11. цео ходник испред сале 46,00 

12. справарница x 2 29,00 

 УКУПНО: 635,36 

У ХОЛУ   

1. просторија за помоћне раднике 17,29 

2. сензорна соба 17,26 

3. стара кухиња 35,31 

4. трпезарија за стару кухињу 36,65 

5. свечана сала (цела) 108,13 

6. хол – велики 344,00 

7. остава – испод степеништа 6,00 

8. тоалет 1 17,29 

9. тоалет 2 17,62 

10. архива  16,00 

11. кабинет техничког васпитања 111,00 

12. техничко – припрема 10,00 

13. радионица  25,00 

14.  ходник у техничком 15,00 

15. остава – прва просторија лево када се уђе у 

ходник за техничко  

16,86 

16.  портирница  13,00 

17. просторија домара 11,20 

 УКУПНО: 817,64 

 

НОВИ – ДЕО СПРАТ 

 ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА у м2 

1. кабинет физике 66,42 

2. припрема за физику 17,29 

3. кабинет биологије 66,42 

4. припрема за биологију 17,62 

5. кабинет педагога 17,29 

6. рачуноводство – канцеларија 17,29 
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7. тоалет 1 и 2 34,91 

8. ходник из старог ка новом делу (тунел) 22,00 

9. ходник на спрату 167,00 

10. подест 25,39 

11. кабинет историје и географије 54,28 

12. припрема – географија 17,85 

13. кабинет музичке културе 72,93 

14. припрема – математика 18,72 

15. припрема – ликовна култура 16,98 

16. кабинет ликовне културе 66,42 

17. кабинет српског језика 1 53,79 

18. кабинет српског језика 2 53,79 

19. кабинет енглеског језика 53,79 

20. кабинет математике 1 53,79 

21. кабинет математике 2 66,42 

22. библиотека 36,00 

 УКУПНО: 1.016, 39 

ПОДРУМ   

1. подест на уласку у подрум 7,60 

2. ходник и мали подрум (лево) 20,00 

3. 1. просторија лево 21,56 

4. просторија у коју се улази из 1. просторије лево 13,75 

5. 1. просторија десно 57,77 

6. котларница 52,06 

7. велики подрум – цео  160,00 

 УКУПНО: 332,74 

 

УКУПНО: 4.249 м2 

Површина школског дворишта: 

1) кошаркашко игралиште 250 м2 

2) фудбалско игралиште 700 м2 

3) одбојкашко игралиште 400 м2 

Остали део дворишта засађен је ружама, а један део зимзеленим растињем. Двориште 

је ограђено, изграђене су стазе за шеталиште и зелене површине. 
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 ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Школа располаже са: 

Р.бр Назив наставног средства Количина Употребљиво 

1. покретне табле 15 15 

2. Телевизор у боји 3 3 

4. клавир  1 1 

5. Пројектна платна 8 8 

6. Микроскоп 17 17 

7. Графоскоп  18 18 

8. Штампач 11 11 

9. комплетно озвучење 1 1 

10. Интерактивна табла 4 4 

11. рачунари 50 50 

12. дигиталне учионице  (30 места) 2 2 

13. Скенер 2 2 

14. Фотокопир апарат 3 3 

15. Лап-топ 4 4 

16. Беле табле 16 16 

17. видео бим 4 4 

Школа располаже  и са специфичним наставним средствима којима су опремљени  

кабинети физике, хемије, техничког образовања и информатике, као и неопходним 

географским и историјским картама.  

Библиотека Школе поседује око 6500 књига. Иако се школа труди да стално обнавља 

фонд библиотеке и даље је потребно богатити фонд нових дечјих енциклопедија, 

речника и наслова намењених ученицима и наставницима. У односу на нормативе, фонд 

књига углавном задовољава потребе ученика и наставника, с обзиром на то да су неки 

ученици школе чланови Матичне библиотеке ,,Љубомир Ненадовић”. Школа учествује 

у Пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим се реализује 

богаћење библиотечког фонда, како за ученике који наставу похађају по редовним 

школским програмима, тако и за ученике којима је потребна додатна подршка у учењу. 
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 ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 

 

Руководство Школе – директор 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмети 

које 

предаје 

Радни 

стаж 

у Шк. 

Лиценца 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

Ана Савковић VII1 

разр. 

настава 
26 Да 33 100 0 

 

Наставни кадар 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

струч. 

спреме 

Предмети 

које 

предаје 

Радни 

стаж 

у шк. 

Лиц. 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. школи 

1. 
Слободанка 

Ашковић 
VII 

разр. 

настава 
31 Да 31 100 0 

2. 

Новка 

Мосуровић 

Андрић 

VII 
разр. 

настава 
39 Да 39 100 0 

3. 
Јасмина 

Стојановић 
VII 

разр. 

настава 
28 Да 28 100 0 

4. 
Милена 

Миловановић 
VII 

разр. 

настава 
34 Да 34 100 0 

5. Светлана Арсић VII 
разр. 

настава 
28 Да 28 100 0 

6. 
Јелена 

Димитријевић 
VII 

разр. 

настава 
23 Да 23 100 0 

7. ВеснаАндрић VII 
разр. 

настава 
30 Да 30 100 0 

8 
Славица 

Глишовић 
VII 

разр. 

настава 
27 Да 27 100 0 

9. Виолета Кењић VII 

разр. 

Настава 

 

33 Да 33 100 0 

10. 
Марина 

Ковачевић 
VII 

разр. 

настава 
14 Да 20 100 0 

11. Тања Селаковић VII 
разр. 

настава 
11 Не 20 100 0 

12. Биљана Сеничић VII 
разр. 

настава 
31 Да 31 100 0 

13. Мирјана Беговић VII 
разр. 

настава 
20 Да 20 100 0 

14. Јован Новитовић VII 
вер. 

настава 
9 Не 9 100 0 

15. Рајна Бранковић VII 
српски 

језик 
29 Да 36 100 0 



14 

 

16. 
Љиљана 

Павловић 
VII 

српски 

језик 
36 Да 36 100 0 

17. 
Мирјана 

Смолoвић 
VII 

српски 

језик 
13 Да 13 100 0 

18. Ненад Тадић VI 
тех. и 

техно. 
0 Не 13 20  

19. 
Вања 

Анђелковић 
VII енг. језик 22 Да 22 100 0 

20. Сузана Јаневска VII енг. језик 20 Да 23 60 40 

21. 
Биљана 

Тодоровић 
VII 

муз. 

култура 
28 Да 28 75 25 

22. Мирjaна Лукић VI 
лик. 

култура 
32 Да 32 100 0 

23. Милосав Милић  VII географија 31 Да 31 100 0 

24. 
Милица 

Миливојевић 
VII географија 2  3  5  

25. Зорица Томић VII историја 29 Да 29 100 0 

26. 
Ленка 

Срећковић 
VII енг. језик 12  14 10 90 

27. 
Милован 

Лековић 
VII физика 15 Да 15 80 20 

28. Maja Станковић VII математика 17 Да 17 100 0 

29. 
Наташа Андрић 

Несторовић 
VII енг. језик 12 ? 12 66 44 

30. 
Јелена 

Лазаревић 
VII математика 8  8 100 0 

31. Марија Вуковић VII математика 5 Не 5 100 0 

32. 
Радмила 

Ђуровић 
VII биологија 32 Да 32 100 0 

33. Марија Аничић VII биологија 8 Да 8 10 90 

34. Зорица Табић VI биологија 31 Да 37 10 90 

35. 
Небојша 

Тодоровић 
VII ТИО 17 Да 26 100 0 

36. Никола Рајевац VII 
информат

ика 
11 Да 17 50 50 

37. 
Бранка 

Старчевић 
VII хемија 18 Да 29 60 40 

38. Весна Ивановић VII 
физичко 

вас. 
27 Да 27 100 0 

39. 
Бранко 

Јовановић 
VII 

физичко 

вас. 
31 Да 31 100 0 

40. 
Оливера 

Продановић 
VII 

шпан. 

језик 
16 Не 20 59 0 

41. Душица Рајевац VII нем. језик 27 Да 27 22 78 

42. 
Катарина 

Живковић 
VII нем. језик 8 Не 8 22 67 

43. Гордана Нешић VII нем. језик 31 Да 31 44 56 

44. 
Надица 

Живaновић 
VII дефектолог 0  6 100 0 

45. Јасна Мирковић VII дефектолог 20 Да 20 100 0 

46. 
Милкица 

Марјановић 
VII дефектолог 12 Да 12 100 0 

47. Неда Аћимовић VII дефектолог 7 Не 7 100 0 
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Стручни сарадници 

 

Педагошки асистент 

 

Административно-финансијско особље 

Р. 

бр. 

Име и 

презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови 

на којима 

ради 

Радни 

стаж 

у шк. 

Лиц. 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. школи 

1. 
Лела 

Петровић 
VII секретар 25 Да 25 100 0 

2. 
Весана 

Томашевић 
VI 

шеф 

рачунов. 
2 - 28 100 0 

3. 
Вања 

Андрић 
IV 

администр

ативни 

радник 

0 - 33 100 0 

 

 

 

 

48. Јелена Павловић IV дефектолог 4 Не 4 100 0 

49. 
Валентина 

Савић Радовић 
VII дефектолог 13 Не 16 100 0 

50. 
Лукић 

Александар 
VI историја  не 5   

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 

у шк. 

Лиц. 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

1. Биљана 

Вукашиновић 
VII педагог 10 Да 15 100 0 

2. Светлана 

Матић 
VII логопед 30 Да 30 100 0 

3. Бојана 

Милановић 

Лаловић 

VII библиотекар 10 Да 14 50 50 

4. Драган 

Павловић 
VII библиотекар 27 Да 30 50 

50 

 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж 

у шк. 

Лиц. 

Радни 

стаж 

ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

Данијела Јанковић 

 
IV 

педаг. 

асистент 
16 - 17 100 0 
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Помоћно-техничко особље 

Р. 

бр. 
Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови 

на којима 

ради 

Радни 

стаж 

у шк. 

Лиц. 

Радни 

стаж 

Ук. 

Проценат 

ангаж. у 

Школи 

Проценат 

ангаж. у 

др. 

школи 

1. Марко Ивановић 
средња 

школа 
домар 0 - 1 100 0 

2. 
Милица 

Срећковић 

основна 

школа 
чистачица 1  1 100 0 

3. Даница Лукић 
основна 

школа 
чистачица 24 - 32 100 0 

4. Славица Поповић 
основна 

школа 
чистачица 14 - 25 100 0 

5. Владимир Пунош 
основна 

школа 
чистачица 21 - 21 100 0 

6. Зоран Вукојевић 
основна 

школа 
чистачица 18 - 40 100 0 

7. 
Милада Весели 

новић 

основна 

школа 
чистачица 5 - 10 100 0 

8. Милада Бојичић 
основна 

школа 
чистачица 31 - 32 100 0 

9. Стана Марковић 
основна 

школа 
чистачица 9 - 9 100 0 

10. 
Славољуб 

Томашевић 

основна 

школа 
чистачица 13 - 27 100 0 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ  РАДА ШКОЛЕ 

 

У току школске године због епидемиолошке ситуације у земљи дошло је до измена у o 

календару образовноваспитног рада.  

Правилником о изменама и допунама Правилника o календару образовноваспитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину Члан 1. У Правилнику о календару 

образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 17/21) у члану 3. став 4. мења се и гласи: 

„Друго полугодиште завршава се у петак, 10. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, 

односно у петак, 24. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.” Члан 2. 

У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Сретењски распуст почиње 

у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у петак, 18. фебруара 2022. 

године.” Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. Досадашњи став 5. који је постаје став 

6. мења се и гласи: „За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у 

понедељак, 27. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За 

ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава 

се у среду, 31. августа 2022. године.” Члан 3. У члану 10. став 3. реч: „понедељак” 

замењује се речју: „уторак”. Члан 4. Члан 11. мења се и гласи: „Ученици осмог разреда 

полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 
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2022. године, а завршни испит у понедељак, 27. јуна 2022. године, у уторак, 28. јуна 2022. 

године и у среду, 29. јуна 2022. године.” Члан 5. Табеларни преглед календара 

образовно-васпитног рада основних школа за школску 2021/2022. годину, који је 

одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 

17/21), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада 

основних школа за школску 2021/2022. годину. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА 
 

Раз. 
Укупан број 

ученика 

Број 

Ж 

Број  

М 

I1 21 7 14 

I2 25 15 10 

I3 21 8 13 

Ук. I 67 30 37 

II1 24 11 13 

II2 24 11 13 

Ук.II 48 22 26 

III1 18 5 13 

III2 18 6 12 

III3 23 13 10 

Ук.III 59 24 35 

IV1 21 12 9 

IV2 21 11 10 

IV3 25 17 8 

Ук. IV 67 40 27 

V1 24 14 10 

V2 22 12 10 

V3 21 12 9 

Ук. V 67 38 29 

VI1 23 14 9 

VI2 22 11 11 

VI3 22 12 10 

Ук. VI 67 37 30 

VII1 21 12 9 

VII2 23 14 9 

VII3 25 15 10 

Ук. VII 69 41 28 

VIII1 19 8 11 

VIII2 17 7 10 

VIII3 15 7 8 

Ук. VIII 51 22 29 

УКУПНО 495 254 241 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА КОЈА ПОХАЂАЈУ УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
 

Разред Број дечака Број девојчица 
Укупно 

ученика 

Одељењски 

старешина 

II 3 0 3 Милкица 

Марјановић III 2 0 2 

Свега 5 0 5 ИОП2 

I 2 0 2 Јасна Мирковић 

IV 1 1 2 

Свега 3 1 4 ИОП2 

V 1 1 2 ИОП2 
Надица 

Живановић 



19 

 

VI 1 2 3 ИОП2 
Валентина 

Савић 

VII 3 2 5 ИОП2 Неда Аћимовић 

VIII 1 0 1 ИОП2 Јелена Павловић 

Свега 

V – VIII 
14 6 20 ИОП2 

 

 

ЗАКЉУЧАК: Укупно у школи има 515 ученика. Од тог броја 260 девојчица и 255 дечака. 

Формирано 29 одељења. У току школске године дошло је до измене у броју ученика. 

Десет ученика је дошло у нашу школу, осам у млађе разреде, један у старије и један у 

специјално одељење старијих разреда. Исписано шест ученика из млађих разреда и пет 

из старијих разреда. 

РАСПОРЕД  УЧЕНИКА ПО ИЗБОРНОМ ПРЕДМЕТУ 
 

Разред  Верска  настава Грађанско васпитање 

I1 14 7 

I2 15 10 

I3 14 7 

Ук. I 43 24 

II1 24 0 

II2 19 5 

Ук.II 43 5 

III1 18 0 

III2 17 1 

III3 23 0 

Ук.III 58 6 

IV1 21 0 

IV2 15 6 

IV3 20 5 

Ук. IV 56 11 

V1 12 12 

V2 14 8 

V3 17 4 

Ук. V 43 24 

VI1 9 14 

VI2 8 14 

VI3 22 0 

Ук. VI 39 28 

VII1 9 12 

VII2 13 10 

VII3 12 13 

Ук. VII 34 35 

VIII1 4 15 

VIII2 15 2 

VIII3 11 4 

Ук. VIII 30 21 

УКУПНО 346 154 

Закључак: За верску наставу определило се 67.18% док је Грађанско васпитање 

изабрало 32.82% ученика.  
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ГРУПА 

Обавезни страни језик, енглески 493 23 

Тахника и технологија  256 12 

Информатика и рачунарство 256 17 

Изборни страни језици 256 12 

Грађанско васпитање I–IV 41 4 

Грађанско васпитање V–VIII 115 6 

Верска настава I–VIII 337 15 

Верска настава у специјалним 20 5 

Обавезне физичке активности 257 12 

Чувари природе 40 2 

Цртање, сликање и вајање 155 6 

Хор 36 2 

Свакодневни живот у прошлости 25 1 

Укупан број група  117 

 

УЧЕНИЦИ УКЉУЧЕНИ У ИОП-1 И ИОП-2 
 

Раз. ИОП-1 ИОП-2 Укупно 

I1 1 - 1 

I2 1 - 1 

I3 1 - 1 

Ук. I 3 - 3 

II1 1 - 1 

II2 - - - 

Ук.II 1 0 1 

III1 - 2 2 

III2 1 2 3 

III3 - 1 1 

Ук.III 1 5 6 

IV1 1 2 3 

IV2 - 3 3 

IV3 - 1 1 

Ук. IV 1 6 7 

V1 2 1 3 

V2 1 1 2 

V3 -   

Ук. V 3 2  

VI1 2 - 2 

VI2 2 - 2 
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VI3 1 2 3 

Ук. VI 5 2 7 

VII1 - 1 1 

VII2 - 3 3 

VII3 1 - 1 

Ук. VII 1 4 5 

VIII1 - 2 2 

VIII2 - 1 2 

VIII3 - 1 1 

Ук. VIII 0 4 5 

УКУПНО 15 23 38 

 

Закључак: Укупно у редовном школском систему има 38 ученика који се школују по 

ИОП-1 или ИОП-2 програму, што је 6.8 % од укупног броја ученика. Након праћења у 

првом разреду донета одлука тима да се за три ученика поднесе захтев Интерресорној 

комисији за ИОП-2 а четири ученика да започну наредну школску годину по ИОП-1 

програму. Заједно са специјалним одељењима у којима наставу похађа 20 ученика, 

укупан број ученика који наставу похађају по ИОП ½ програму је 58 или 11. 68% 

ученика. 

Свим ученицима осмог разреда пружене све информације и адекватна подршка за упис 

у средње школе. Три ученика од укупно пет  која су наставу похађали по ИОП-2 

програму, настављају школовање уз препоруку Здравствене уписне комисије. 

УЧЕНИЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

Разред Девојчице Дечаци Свега 

11 1 1 2 

12 - 2 2 

21 2 - 2 

31 - 1 1 

32 1 3 4 

3сп - 1 1 

41 1 1 2 

42 2 - 2 

43 1 1 2 

4сп 1 - 1 

52 1 - 1 

53 - 1 1 
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5сп 1 - 1 

61 1 2 3 

62 1 1 2 

72 1 3 4 

73 1 - 1 

71 1 1 2 

73 1 1 2 

81 1 1 2 

82 - 1 1 

83 - 1 1 

Укупно 18 22 40 

 

Закључак:  Од укупног броја ученика број ученика ромске националне мањине чине 7. 

77%. Као подршка ученицима у школи ради педагошки асистент,  који је укључен у рад 

тимова због бољег каријерног вођења, индивидуализације и превенције раног 

напуштања школовања, као и смањења броја изостанака код ученика ромске националне 

мањине који су поред образовно и социјално не стимулативних средина из којих долазе, 

један од битних фактора слабијих постигнућа. Ученици осмог разреда су корисници 

афирмативних мера приликом уписа у средњу школу. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ТЕСТИРАЊУ ЗРЕЛОСТИ ДЕЦЕ ЗА 

ПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ТЕСТОМ ТИП-1 

 

Укупно пријављено 66 ученика 

Два ученика прешла у друге школе пре почетка тестирања. 

За два ученика дат предлог за одлагање поласка у први разред. 

Родитељи једног ученика су поднели захтев за полазак у специјално одељење. 

Резултати обављеног тестирања за полазак у први разред за школску 2022/2023. годину 

 

Дечаци Девојчице Укупно 

39 23 61 

62.3% 37.7% 100% 



23 

 

Број ученика по категоријама постигнућа на тесту 

Категорија Бројученика Проценти 

А 5 8.2% 

Б 10 16.4% 

Ц 17 27.9% 

Д 15 24.6% 

Е 12 19.7% 

ИОП2  3 3.2% 

УКУПНО 62 100 

 

Закључак: Највећи проценат ученика је у Ц категорији. У току првог полугодишта 

школске 2022/2023. године обратити пажњу (пратити) на постигнућа у свим областима 

за ученике чији су ратултати тестирања у Е категорији.  

Здравствени картон ученика 

Без пријављених проблема 41 69.6% 

Развојна дисфазија 2 3.4% 

Срчане тегобе 1 1.7% 

Бубрежни проблеми 1 1.7% 

Хипертензија 1 1.7% 

Проблем пажње 3 5.1 

Дислексија 1 1.7% 

Не изговарају све гласове 7 11.7% 

Алергије 2 3.4% 

Укупно  60 100% 

 

Закључак: Родитељи су за око 30% ученика пријавили неки вид здравственог или 

логопедског проблема. За поједине ученике логопедски третмани су у току  и 

реализоваће се и током лета. За остале повести рачуна приликом израде планове и 

уважити све карактеристике. 
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Породични статус 

Целовита породица 47 77% 

Разведени родитељи 10 16.4% 

Ванбрачна заједница 1 1.7% 

Смрт родитеља 2 3.4% 

Раздвојени родитељи 1 1.5% 

Закључак: 20% ученик живи у нецеловитим породицама, што је скоро четвртина 

полазника.  

Образовни статус родитеља 

 ОШ ССС3 ССС4 ВШШ ВСС 

Мајка 2% 16% 38% 18% 26% 

Отац  8% 22% 50% 6% 14% 

 

Проценат запослености 

 Запослени  Не 

запослени 

Мајка 82% 18% 

Отац  100% - 

 

Закључак: Према прикупљеним подацима, сви очеви су запослени као и већина мајки. 

Скоро трећина на привременим пословима. 

Ученици ромске националне мањине 

Дечаци Девојчице Укупно 

2 2 4 

Закључак: Од укупно броја ученика који полазе у први разред 6.6% ученика су 

припадници ромске националне мањине. Педагошки асистент помогао у реализацији 

тестирања и прикупљања неопходне документације. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Први цилкус 

 

Први разред 

 

Сви ученици првог разреда успешно адаптирани, адекватно савладали  предвиђено 

градиво уз примерено владање. Након праћења донета одлука да се за три ученика 

поднесе захтев Интерресорној комисији за ИОП-2 а четири ученика да започну 

наредну школску годину по ИОП-1 програму 

 

Ученик првог разреда у специјалном одељењу напредује сходно својим могућностима. 

 

Ученици од 2-4. разреда 
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о
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бр % бр % бр % 

21 24 20 83.3 4 16.67 - - - - - 24 

22 24 20 83.3 4 16.67 - - - - - 24 

збир 48 40 83.3 8 16.67 - - - - - 48 

31 18 8 44.44 9 50 1 5.66 - - - 18 

32 18 6 33.33 10 55.56 2 11.11 - - - 18 

33 23 18 78.26 5 21.74 - - - - - 23 

збир 59 32 52.01 24 42.43 3 5.56 - - - 59 

41 19 10 47.62 7 33.33 2 9.52 - - - 19 

42 21 12 57.14 8 38 1 4.86 - - - 21 

43 25 15 60 9 36 1 4 - - - 25 

збир 65 37 54.92 26 35.78 3 9.3 - - - 65 

укупно 173 109 63.41 58 33.5 6 3.5 - - - 173 

Закључак: Од укупног броја ученика у млађим разредима одличним успехом прошло 

109 ученика или 63%, врлодобрим успехом 58 ученика или 33,5% и добрим успехом 6 

ученика или 3,5%. Није било ученика са довољним успехом као ни ученика са 

недовољним успехом који би се превели у наредни разред уз прилагођавање градива. 
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Средња оцена по предметима 

Други разред 

Разред  /предмет 21 22 

Српски језик  4.38 4.29 

Енглески језик 4.71 4.92 

Математика 4.17 4.33 

Свет око нас 4.58 4.54 

Ликовна култура 5 5 

Музичка култура 5 4.96 

Физичко васпитање 5 5 

Дигиталн свет  5 4.96 

Просек  4.73 4.75 

 

Закључак:  Просечна оцена за други разред је 4.74 (са специјалним одељењем 4.83) у 

односу на претходну школску годину када је износио 4.46 остварен је помак. Ликовна 

култура као и физичко и здравстевно васпитање су предмети из којих су ученици били 

најуспешнији. Математика је предмет са најнижом просечном оценом. 

 

Трећи разред 

Разред  /предмет 31 32 33 

Српски језик 4.39 3.83 4.39 

Енглески језик 4 3.67 4.39 

Математика 4 3.61 4.35 

Природа и друштво 4.28 3.83 4.65 

Ликовна култура 4.94 4.94 5 

Музичка култура 4.5 4.94 5 

Физичко васпитање 5 5 5 

Просек  4.44 4.26 4.68 

Закључак: Просечна оцена за трећи разред је 4.46 (са специјалним одељењем 4.6) у 

односу на претходну школску годину када је износио 4.36 остварен је помак. Физичко и 

здравствено васпитање је предмет из ког су ученици били најуспешнији. Математика је 

предмет са најнижом просечном оценом (3.99) 
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Четврти разред 

Разред  / предмет 41 42 43 

Српски језик    4.1 4.29 4.36 

Енглески језик  3.86 4.38 4.56 

Математика  3.95 4 3.92 

Природа и друштво  4.86 4.29 4.32 

Ликовна култура  4.57 5 5 

Музичка култура  4.19 4.62 4.80 

Физичко васпитање  5 4.9 4.76 

Просек  4.34 4.50 4.53 

 

Закључак: Просечна оцена за трећи разред је 4.46 (са специјалним одељењем 4.33) у 

односу на претходну школску годину када је износио 4.48 постигнут је за 0.02 слабији 

успех. Ликовна култура је предмет из ког су ученици били најуспешнији. Математика је 

предмет са најнижом просечном оценом (3.96). 

Успех ученика у специјалним одељењима  
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2сп 5 1 4 - - - - 5 

3сп - - - - 

4сп  2 - 2 - - - - 2 

Укупно  7 1 6 - - - - 7 

 

Закључак: Од укупног броја ученика у специјалним одељењима одличан успех 

постигло 14.29%,  врлодобар успех 85.71%. 
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Други циклус 
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51 24 16 6 2 - - - 24 

52 22 14 7 1 - - - 22 

53 21 11 9 1 - - - 21 

збир 67 41 22 4 - - - 67 

61 23 12 6 5 - - - 23 

62 22 8 6 8 - - - 22 

63 22 7 12 3 - - - 22 

збир 67 27 24 16 - - - 67 

71 21 10 5 6 - - - 21 

72 23 6 9 8 - - - 23 

73 25 10 5 9 - - - 25 

збир 69 26 19 23 - - - 69 

81 19 8 4 7 - - - 19 

82 17 7 8 2 - - - 17 

83 15 8 5 2 - - - 15 

збир 51 23 17 11 - - - 51 

Укупно 254 117 82 54 - - - 254 

Закључак: Од укупно броја ученика 100% је позитивно од тог броја: одличних је 117 

или  46.25%, врлодобрих 80 ученика или 32.28%,  добрих  54 или 21.47 %.  

Успех ученика у специјалним одељењима – старији разреди 
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5сп 2 1 1 - - - - 2 

6сп 4 1 1 2 - - - 4 

7сп  5 1 4 - - - - 5 

8сп 1 1 - - - - - 1 

Укупно  12 4 6 2 - - - 12 
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Закључак: од укупног броја ученика у специјалним одељењима 33. 33% ученика је 

постигло одличан успех, 50% је врлодобар и 16. 67% добар успех.  

Успех ученика просек по предметима – други циклус 

Пети разред 

Предмет  5/1 5/2 5/3 Просечна оцена  

Српски језик 4.38 4.41 3.95 4.25 

Енглески језик 4.5 4.23 4 4.24 

Историја  4.42 4.27 4.62 4.44 

Географија  4.67 4.5 4.52 4.56 

Биологија 3.96 4.55 4.1 4.2 

Математика 4.21 3.91 3.86 3.99 

Информатика и 

рачунарство 

4.38 4.5 4.43 4.44 

Техника и технологија 4.54 4.64 4.48 4.55 

Ликовна култура 4.79 4.77 4.67 4.74 

Музичка култура 4.67 4.68 4.71 4.69 

Физичко и здравствено 

васпитање 

4.79 4. 82 4.9 4.84 

Немачки језик 4.65 4 3.78 4.14 

Шпански језик 4.57 4.88 4.67 4.71 

Општи просек 4.49 4.47 4.35 4.44 

 

Закључак: Одељење 5/1 је најуспешније по просечној оцени у петом разреду. Физичко 

и здравствено васпитање је предмет из ког су ученици били најуспешнији (4.84). 

Математика је предмет са најнижом просечном оценом (3.99). Просечна оцена за пети 

разред је 4.44 (са специјалним одељењем 4.41) у односу на претходну школску годину 

када је износио 4.07 постигнут је за 0.37 бољи успех.  

Шести разред 

Предмет  6/1 6/2 6/3 Просечна оцена  

Српски језик 3.96 3.59 3.77 3. 77 

Енглески језик 3.22 3.18 3.09 3. 16 

Историја  4 3.55 3.77 3. 7 

Географија  4.13 3.91 4.27 4. 1 

Биологија 4.3 4 3.05 3. 79 
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Математика 3.13 3.14 3.05 3. 11 

Физика  3.39 3.23 3.09 3.2 

Информатика и 

рачунарство 

4.04 4.05 4.18 4.09 

Техника и технологија 4.87 4.41 4.91 4.73 

Ликовна култура 4.48 4.45 4.73 4.55 

Музичка култура 4.61 4.45 4.64 4.57 

Физичко и здравствено 

васпитање  

4.96 4.86 4.82 4.86 

Немачки језик 3.68 4.28 3.77 3.91 

Шпански језик 4.67 3.5 4.22 4.13 

Општи просек 4.14 4 4.02 4.05 

 

Закључак: Одељење 6/1 је најуспешније по просечној оцени у шестом разреду. Физичко 

и здравствено васпитање је предмет из ког су ученици били најуспешнији (4.86). 

Математика је предмет са најнижом просечном оценом (3.11). Просечна оцена за шести 

разред је 4.05 (са специјалним одељењем 4.03) у односу на претходну школску годину 

када је износио 3.94 постигнут је за 0.09 бољи успех.  

Седми разред 

Предмет  7/1 7/2 7/3 Просечна оцена  

Српски језик 4.38 3.61 3.52 3.84 

Енглески језик 3.95 4.04 3.72 3.9 

Историја  3.9 3.70 3.68 3.76 

Географија  4.52 3.96 4.44 4.31 

Биологија 3.9 3.26 3.4 3.52 

Математика 3.76 2.91 3.2 3.24 

Физика  3.38 3.09 3 3.16 

Хемија  3.52 2.91 3.04 3.16 

Информатика и 

рачунарство 

4.14 3.87 4 4 

Техника и технологија 4.62 4.13 4.24 4.17 

Ликовна култура 4.43 4.22 4.32 4.32 

Музичка култура  4.67 4 4.16 4.28 

Физичко  и здравстено 

васпитање 

4.95 4.96 5 4.97 

Немачки језик 3.35 3.67 3.62 3.55 
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Шпански језик 5 3.94 3.71 4.22 

Општи просек 4.1 3.83 3.9 3.94 

 

Закључак: Одељење 7/1 је најуспешније по просечној оцени у седмом разреду. Физичко 

и здравствено васпитање је предмет из ког су ученици били најуспешнији (4.97). Физика 

и Хемија су предмети са најнижом просечном оценом (3.16). Просечна оцена за седми 

разред је 3.94 (са специјалним одељењем 4.04) у односу на претходну школску годину 

када је износио 4.42 постигнут је за 0.46 слабији успех. 

 

Осми разред 

Предмет  8/1 8/2 8/3 Просечна оцена  

Српски језик 4.26 4.29 4.53 4.36 

Енглески језик 3.42 4 3.8 3.74 

Историја  3.89 4.29 4.33 4.17 

Географија  3.63 4.41 4.8 4.29 

Биологија 3.53 4.06 4 3.86 

Математика 3.26 3.12 3.33 3.24 

Физика  3.32 3.47 3.2 3.33 

Хемија  3.21 3.41 3.47 3.36 

Информатика и 

рачунарство 

4 4.29 4.67 4.29 

Техника и технологија 4.53 4.47 4.87 4.62 

Ликовна култура 4.74 4.82 5 4.85 

Музичка култура 4.47 4.65 4.87 4.66 

Физичко  и здравствено 

васпитање 

5 5 5 5 

Немачки језик 3.5 4.5 3.5 3.83 

Шпански језик 4.75 4.6 5 4.78 

Општи просек 4.01 4.2 4.3 4.17 

 

Закључак: Одељење 8/1 је најуспешније по просечној оцени у седмом разреду. Физичко 

и здравствено васпитање је предмет из ког су ученици били најуспешнији (5). 

Математика је  предмет са најнижом просечном оценом (3.24). Просечна оцена за осми 

разред је 4.17 (са специјалним одељењем 4.35) У односу на претходну школску годину 

када је износио 3.99 постигнут је бољи успех за 0.36. 
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Графички приказ средње оцене за старије разреде по одељењима 

 

 

Графички приказ просек оцена по разредима и предметима који су укључени у 

завршни испит 
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Општи закључак: 

Ову школску годину сви ученици завршавају са позитивним успехом. Најуспешније 

одељење ове школске године је одељење 5/1 са просечном оценом 4.49. Ученици 

најуспешнији из предмета везаних за вештине (Физичко и здравствено васпитање, 

Ликовна и Музичка култура). Просечна оцена на нивоу школе 4.37 што је за 0.07 слабији 

просек у односу на претходну школску годину. Узимајући у обзир измену начина рада 

као и календара школске године успех је у складу са датом ситуацијом. Ученицима 

потребна подршка у оквиру предмета Математике, Хемије и Физике. 

ВЛАДАЊЕ 

 

Разред Васпитне мере 

Појачан 

васпитни  рад 

Опомена 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

старешине 

Укор 

одељењског 

већа 

31 3    

32 2  1  

51 1    

52 1    

53 4    

61 1 12   

62 2    

63 2 4 1  

81  2 2 1 

82 3 2   

83   1  

Укупно  19 20 4 1 

 

Закључак:  Примерно владање или оцену 5 има 512 ученика или 99.32%, три ученика 

имају оцену 4 из владања или 0. 68%. У неки облик појачаног рада укључено 44 ученика 

или око 9.7 % (појачан во рад укључено 4. 3% ученика, опомену одељењског старешине 

имало 4,5% ученика а укор одељењског старешине 0. 9%). Све предузете мере у раду у 

оквиру одељенске заједнице, индивидуалним радом са учеником и родитељима довеле 

до побошања понашања и дисциплне ученика.  

 

 

 



34 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 
 

Одељење Оправдани Неоправдани Нерегулисани Укупно  По ученику 

I1 1563   1563 74.43 

I2 1454   1454 58.16 

I3 35   35 1.67 

Ук. I 3052   3052 44.75 

II1 2276   2276 94.83 

II2 1029   1029 42.88 

Ук.II 3305   3305 68.86 

III1 1816   1816 100.84 

III2 2665   2665 148.06 

III3 1850   1850 80.43 

Ук.III 6331   6331 109.78 

IV1 1803   1803 85.86 

IV2 1991   1991 94.81 

IV3 1797   1797 71.88 

Ук. IV 5591   5591 84.18 

V1 1021   1021 42.54 

V2 1201   1201 54.59 

V3 1479   1479 70.43 

Ук. V 3701   3701 55.85 

VI1 2298   2298 99.91 

VI2 1562   1562 71 

VI3 1443   1443 65.59 

Ук. VI 5303   5303 78.83 

VII1 1159   1159 55.19 

VII2 2244   2244 97.57 

VII3 2294   2294 91.76 

Ук. VII 5697   5697 81.51 

VIII1 1248   1248 65.68 

VIII2 1262   1262 74.24 

VIII3 1282   1282 85.67 

Ук. VIII 3792   3792 75.2 

УКУПНО 36 772   36 772 87.76 
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Закључак: У току школске године направљено 36 772 изостанка или по ученику 87.76. 

Сви изостанци су оправдани. Ученици 1/3 имају најмање изостанака (53) или 1. 67 по 

ученику док ученици 3/2 имају највише изостанака (2665) или 148. 06 по ученику. 

Повећан број изостанака у односу на прошлу школску годину када је износио 6729. 

Разлог повећања броја изостанака у односу на прошлу годину је измена у реализацији 

наставе (мање он лајн наставе) као и редован долазак на наставу без поделе на групе.  

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ  
 

Комисија за бодовање за ученика генерације одржала састанак 17. јуна 2022. године, у 

саставу директор школе Мр Ана Савковић, педагог Биљана Вукашиновић, наставник 

Неда Аћимовић, члан Савета родитеља Снежана Маринковић, извршила је бодовање 

кандидата  према критеријумима Правилника о избору „Ученика генерације“, а на 

основу предлога одељењских старешина и достављене предвиђене документације чију 

исправност је претходно утврдила.  

 

Комисија је доставила ранг листу кандидата  са утврђеним бројем поена: 

- Ученици Тијани Дашковић 8/1, одељенски старешина: Небојша Тодоровић припада 

укупно 105 бодова.  

- Ученици Сташи Кузељевић 8/2 одељењски старешина: Маја Станковић припада укупно 

239 бодова.  

 

Након гласања Наставничко веће је потврдило да се похвала „Ученик генерације“ 

додели, ученици 8-2 Сташи Кузељевић.    

 

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Комисија за бодовање за спортисте генерације одржала састанак 17. јуна 2022. године, у 

саставу директор школе Мр Ана Савковић, педагог Биљана Вукашиновић, наставник 

Неда Аћимовић члан Савета родитеља Снежана Маринковић, извршила је бодовање 

кандидата  према критеријумима Правилника о избору „Спортисте генерације“, а на 

основу предлога одељењских старешина и достављене предвиђене документације чију 

исправност је претходно утврдила.  

Комисија је доставила ранг листу кандидата  са утврђеним бројем поена: 

- Кандидат број 1 ученик Урош Мишковић 8/2,  одељењски старешина: Маја Станковић. 

Укупан број бодова 78. 

- Кандидат број 2 ученица Сташа Кузељевић 8/2, одељењски старешина: Маја 

Станковић. Укупан број бодова 64. 

- Кандидат број 3 ученик Михаило Никић 8/3, одељенски старешина: Мирјана Смоловић. 

Укупан број бодова 130 . 

Након гласања Наставничко веће је потврдило да се похвала „Спортисте генерације“ 

додели, ученику 8-3 Михајлу Никићу. 
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ВУКОВА ДИПЛОМA 
 

Одељење Име и презиме ученика 

81 Тијана Дашковић 

81 Нађа Косић 

81 Ивана Спасојевић 

82 Сташа Кузељевић 

82 Михајло Гајић 

83 Вукашин Филиповић 

 

Закључак: Ове школске године шест ученика су носиоци Вукове дипломе (2.36%)  

 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

 

Ученик  Предмет  

Тијана Дашковић  Српски језик 

Енглески језик 

Историја 

Нађа Косић Српски језика 

Ивана Спасојевић Српски језика 

Ликовна култура 

Сташа Кузељевић Математика 

Информатика 

Михајло Гајић Музичка култура 

Уна Стефановић Информатика 

Анђела Анђелковић Српски језик 

Ива Бошковић Ликовна Култура 

Олга Глишић Ликовна Култура 

Урош Мишковић Физичко васпитање 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

Р.б Име и презиме 

ученика 

Разред Општинско Окружно Државно 

Књижевна Олимпијада 

1. Лазар Петровић  8-3 2. место 1. место учешће 

2. Анђела Анђелковић 8-2 3. место учешће  

3. Александра 

Радовановић 

8-3 3. место учешће  

4. Софија Миловановић 7-3 учешће   

5. Давид Додовић 7-1 учешће   

Српски језик 

1.  Вања Танасијевић 7-3 3. место 2. место учешће 

2.  Милан Алексијевић 5-3 3. место учешће  

3.  Матија Солдатовић 7-3 3. место учешће  

4.  Немања Додевски 5-3 учешће   

5.  Ања Суботић 5-3 учешће   

6.  Вишња Ђурђевић 6-3 учешће   

7.  Милица Ђерић 6-3 учешће   

8.  Диона Даниловић 6-3 учешће   

9.  Анђела Савић 6-2 учешће   

10.  Лука Богдановић 7-2 учешће   

11.  Нађа Косић 8-1 учешће   

12.  Ана Вилотић 8-1 учешће   

13.  Невена Богдановић 8-1 учешће   

Српски језик – рецитатори, старији узраст 

1.  Матија Солдатовић 7-3 4. место учешће  

2.  Филип Марковић 7-2 учешће   

3.  Матеја Андрић 7-1 учешће   

4.  Лазар Петровић 8-3 учешће   

5.  Тамара Дражић 6-2 учешће   

Српски језик – рецитатори, млађи узраст 

 Јаков Јакић     3-1 4. место учешће  

 Лена Мандић  учешће   

 Ђурђина Урошевић  учешће   

Физика 

1. Матија Солдатовић 7 учешће   

2. Лука Богдановић 7 учешће   
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3. Филип Марковић 7 учешће   

4. Наталија Савић 6 учешће   

5. Дуња Поповић 6 учешће   

6. Анђела Савић 6 учешће   

7. Василије Трноковић 6 учешће   

Математика – старији узраст 

1. Лука Богдановић 7-2 похвала похвала  

2. Николина Севић 5-2 похвала учешће  

3. Лука Маринковић 5-2 похвала похвала  

4. Ања Суботић 5-3 3. место 3. место  

5. Милан Алексијевић 5-3 пласман учешће  

6. Немања Додевски 5-3 пласман учешће  

7. Андрија 

Димитријевић 

5-1 учешће   

Математика – млађи узраст 

 Лена Беговић 3-2 2. место   

 Петар Тошић 3-3 3. место   

 Дамњан Шафранац 3-3 похвала   

 Вукан Дивнић 4-3 2. место   

 Иван Лукић 4-1 3. место похвала  

 Лена Мандић 4-1 3. место похвала  

 Павле Ђуровић 4-2 3. место   

 Анђела Вујић 4-1 похвала   

 Вања Удовичић 4-3 похвала   

Страни језик - енглески 

1. Тијана Дашковић 8-1 2.место 1.место учешће 

2. Анђелка Поповић 8-1 учешће   

Хемија 

1. Вања Танасијевић 7 учешће   

2. Матеја Андрић 7 учешће   

3. Лука Богдановић 7 3.награда   

4. Матеја Солдатовић 7 2.награда   

5. Лазар Јовановић 7 учешће   

6. Давид Давидовић 7 учешће   

Биологија  

1. Немања Додевски 5 2.место учешће  

2. Милица Живковић 5 3.место учешће  

3. Вишња Велимировић 5 учешће   

4. Милан Алексијевић 5 учешће   

5. Николина Пивић 5 учешће   
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6. Ања Суботић 5 учешће   

7. Лазар Петровић 8 учешће   

8. Тијана Дашковић 8 учешће   

9. Филип Марковић 8 учешће   

10. Матеја Андрић 8 учешће   

11. Лука Богдановић 8 учешће   

Техника и технологија 

1. Диана Даниловић 6 учешће   

2. Димитрије Зарић 6 учешће   

3. Лазар павловић 6 учешће   

Шта знаш о саобраћају 

1. Филип Марковић 7-1 2.место   

2. Матеја Андрић 7-1 3.место   

Међународно такмичење из информатичке и логичке писмености „Дабар“ 

1. Немања Додевски 5   учешће/похвала 

Географија  

1. Лазар Петровић 8 учешће   

2. Лазар Јовановић 7 учешће   

3. Матеја Андрић 7 учешће   

Историја 

1.  Ања Суботић 5 учешће   

2.  Милан Алексијевић 5 учешће   

3.  Лазар Јовановић 7 учешће   

4.  Милош Вујић 7 учешће   

5.  Лазар Петровић 8 3.место   

Мале олимпијске игре 

1. 1. разред  3.место   

2. 2.разред  1.место 2.место  

3. 3.разред  2.место   

Спортске игре младих 

1. 2.разред     

2. 3.разред     

3. 4.разред     

Шах 

1. Иван Барташевић 8   

 

 

3. место 

екипно 

 

2. Урош Мишковић 8   

3. Лена Радојичић 6   

4. Диона Даниловић 6   

5. Немања Додевски 6   

6. Јустин Матић 5   
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7. Наталија Стевић 3   

8. Душан Тешић 1   

9. Наталија Стевић 3-3  2. место 

девојчице 

млађи кадети 

 

10.  Душан Тешић 1-1  2. место 

дечаци   

млађи кадети 

 

11. Урош Мишковић  8-2  3. место 

Дечаци 

старији 

кадети 

 

 

Од спортских такмичења : 

Школско такмичење у малом фудбалу које је организовао савез за школски спорт, на 

школско  такмичење из пливања на базену у Петници. 

Одељењска такмичења одржана су у јесен и пролеће. Учествовали сви ученици старијих 

разреда на турнирима у малом фудбалу, одбојци, кошарци баскету три на три, као и 

такмичења у тројкама , где су ученици седмо три разреда имали највише успеха. 

Почетком другог полугодишта смо учествовали у акцији сви на снег ,где је тридесетак 

наших ученика отишло са нама на Дивчибаре у организацији града, и савеза за школски 

спорт, где су на новој стази имали обуку из скијања. 

Остварена сарадња са учитељима нижих разреда на такмичењу из полигона на школском 

нивоу, у хали Студент ,где су се ученици других ,трећих и четвртих разреда, пласирали 

на републички ниво. 

Закључак:  

Сви ученици школе узели учешће у неком облику такмичења. Појединачно учествовало 

85 ученика што је 16. 6% од укупног броја ученика. Најзначајинији резултати су из 

Енглеског језика и Књижевне олимпијаде.  Циљ за наредни период повећати обухват 

ученика у појединачним такмичењима на 25%. 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

Табеларни приказ успеха на завршном испиту  

Период 2018-2022 

Завршни испит Српски језик Математика Комбиновани Просек 

2021/2022 12.64 12.26 12.74 12.55 

2020/2021 14. 05 13. 47 14.78 14.1 

2019/2020 10. 61 13. 71 15. 23 13.18 

2018/2019 12. 05 9. 61 10.25 10.64 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

6.разред 7. разред 8. разред Укупно 

17,95 17,09 16,73 51,77 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика Матерњи језик Комбиновани Укупно 

8,12 8,36 9,16 25,64 

Просечан укупан број бодова 77. 41 

 

Распоред ученика у првом уписном кругу 

Жеља Број ученика Проценти 

Гимназија 12 24.49 

Медицинска школа 11 22.45 

Техничка школа 13 26.53 

Пољопривредна школа 5 10.2 

Економска школа 6 12.24 

Музичка школа 1 2.04 

Уб  1 2.04 

Укупно 49 

Проценти 100 

 

Сви ученици уписани у првом уписном року. Техничка школа најзаступљенија и 26.53% 

ученика је изабрало као прву на листи жеља. Три ученика са посебним потребама 

изабрали су наставак школовања у складу са жељама, могућностима и одлуком 

Здравствене уписне комисије при УРК. Једна ученица имала директан упис у Музичку 

школу.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Чланови : Директор, стручни сарадници и наставници 

Садржаји/ 

активности 

које су 

реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

уређење и 

опремање 

простора за 

постизање 

пријатне 

атмосфере и 

савремених услова 

за рад и учење; 

 

Током 

године 

Директор, Тим за 

уређење школе 

Уређен 

иопремљен 

простор 

Наставничко 

веће се 

одржавало по 

устаљеној 

динамици и сви 

циљеви су 

успешно 

реализовани 

промоција школе 

кроз разне 

активности 

(гостовање на 

телевизији, 

промоција 

постигнућа и 

научних радова 

ученика и 

запослених 

Школе, израда 

промотивних 

материјала за 

будуће прваке, 

учешће у 

пројектима и 

акцијама 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Школа је 

промовисана 

кроз разне 

активности, 

акције и 

пројекте 

 

подизање нивоа 

безбедности 

ученика у Школи 

Током 

године 

Директор, Тим за 

заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

стручни сарадници, 

наставници 

Ниво 

безбедности 

ученика у 

школи је на 

високом 

нивоу 

 

побољшање 

услова за потпун 

обухват ромске 

деце за похађање 

школе 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници,педагошк

и асистент 

Побољшани 

услови за 

обухват 

ромске деце 

 

пружања подршке 

талентованим 

ученицима 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, Тим за 

пружање подршке 

Континуиран

о пружана 

помоћ 

Осмишљен је 

план акције у 

циљу 
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талентованим 

ученицима 

талентованим 

ученицима 

прецизнијег, 

свеобухватније

г и 

квалитетнијег 

награђивања 

успешних 

ученика и 

промоције 

њиховог 

успеха, не само 

у учењу, већ и 

у свим 

видовима 

ваннаставних 

активности 

унапређивање и 

обогаћивање 

програма за 

ученике у 

инклузивном 

образовању и 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка. 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Свим 

ученицима 

који су 

обухваћени 

инклузивним 

образовањем 

пружана 

адекватна 

подршка 

 

анализа успеха и 

владање ученика 

на тромесечју, 

полугодишту и 

крају школске 

године; 

 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, 

предметни 

наставници 

Анализиран 

је успех 

ученика на 

тромесечју, 

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 

 

додатна подршка 

ученицима који 

раде по ИОП-у; 

усавршавање 

организације 

израде ИОП-а; 

 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Ученицима 

који се 

образују по 

ИОП-у 

пружана 

континуиран

а подршка 

 

разматрање чек 

листе вредновање 

наставног часа по 

новом правилнику 

 

Током 

године 

Директор, педагог Наставни 

часови 

адекватно 

вредновани 

 

праћење 

докумената и 

прописа у области 

заштите деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања; 

 

Током 

године 

Директор, педагог, 

Тим за заштиту деце 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Усклађени 

прописи и 

документа 
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реализација 

прославе школске 

славе Светог Саве; 

додела 

Светосавских 

похвала 

запосленима; 

 

Јануар Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Реализована 

прослава 

Светог Саве 

 

реализација 

такмичења и 

анализа 

постигнутих 

резултата; 

 

Током 

године 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Анализирани 

постигнути 

резултати на 

такмичењима 

 

одабир и усвајање 

листе нових 

уџбеника 

 

    

реализација 

Наставног плана и 

програма за 

школску 

2021/2022. годину; 

 

На 

тромесечјима

полугодишту 

и на крају 

школске 

године 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Реализован 

наставни 

програм 

 

избор Ученика 

генерације и 

Спортисте 

генерације 

Јун Наставничко веће  Изабран 

спортиста 

генерације и 

ученик 

генерације 

 

предлог, усвајање 

предлога и 

реализација доделе 

Вукових диплома, 

посебних диплома 

и похвала Школе 

ученицима VIII 

разреда 

Јун Наставничко веће Усвојен 

предлог за 

реализацију 

доделе 

Вукове 

дипломе, 

посебних 

диплома и 

похвала 

Школе 

 

поделе разредног 

старешинства за 

наредну школску 

годину; 

Август Наставничко веће Извршена 

подела 

разредног 

старешинства  

 

припрема 

Наставног плана и 

програма за 

школску 

2022/2023. годину 

Август Наставничко веће Урађен 

наставни 

план и 

програм за 

наредну 

школску 

годину 

 

припреме за 

реализацију 

Пробног завршног 

и Завршног испита 

Март, јун Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Реализован 

пробни и 

завршни 

испит 

 



45 

 

за школску 

2021/2022. годину; 

организовање 

хуманитарних 

акција у Школи; 

Током године Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

У школи су 

организоване 

хуманитарне 

акције 

 

–припремање и 

прикупљање 

потребне 

документације за 

упис ученика у I 

разреда; процедура 

електронског 

прикупљања 

докумената 

потребне за упис 

ученика у I разред; 

 

Друго 

полугодиште 

Педагог, наставници  Прикупљена 

потребна 

документациј

а за упис 

ученика у 

1.разред 

 

организација 

почетка нове 

школске године и 

пријема ученика I 

разреда. 

 

 

 

Август Наставничко веће Организован 

почетак нове 

школске 

године, као и 

пријем 

ученика у 

1.разред 

 

 

Начин праћења:  Записници са седница Наставничког већа. 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 
 

Извештај о раду Одељењских већа старијих разреда 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у већу 

1. Гордана Нешић руководилац 

2. Ана Савковић директор школе 

3. Биљана Вукашиновић педагог школе 

4. предметни наставници 5. разред чланови 

5. предметни наставници 6. разред чланови 

6. предметни наставници 7. разред чланови 

7. предметни наставници 8. разред чланови 

 

На почетку школске године изабран је нови руководилац Одељењских већа старијих 

разреда, Гордана Нешић, професор немачког језика. Састав већа варира  у зависности од 

одсуства сталних чланова ( седницама присуствују наставници који их мењају).  
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Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Извештај о 

реализацији 

наставног плана и 

програма на сваком 

класификационом 

периоду 

током године, на 

крају сваког 

класификационог 

периода 

 

чланови 

Одељењских 

већа  

старијих 

разреда 

реализован 

наставни план и 

програм 

(ес-дневник) 

 

Утврђивање и 

анализа успеха 

ученика  на  сваком  

класификационом 

периоду 

током године, на 

крају сваког 

класификационог 

периода 

 

чланови 

Одељењских 

већа  

старијих 

разреда 

утврђен успех 

ученика 

(ес-дневник) 

 

Утврђивање оцене из 

владања и васпитно-

дисциплинских мера  

на  сваком  

класификационом 

периоду 

током године, на 

крају сваког 

класификационог 

периода 

 

чланови 

Одељењских 

већа  

старијих 

разреда 

утврђена оцена 

из владања и 

изречене 

васпитно-

дисциплинске 

мере, записник 

 

Осврт на успехи рад 

са ученицима који 

прате наставу по 

моделу ИОП-а 

током године, на 

крају сваког 

класификационог 

периода 

чланови 

Одељењских 

већа  

старијих 

разреда 

утврђен успех 

ученика 

 

Упознавање чланова 

Одељењског већа 

5.разреда са 

успехом, васпитним, 

здравственим и 

социјалним 

проблемима ученика 

септембар чланови 

Одељењског 

већа  

5.разреда и 

учитељице те 

генерације 

наставници, 

чланови Већа, 

упознати са 

наведеном 

проблематиком, 

записник 

 

Утврђивање листе 

носилаца дипломе 

„Вук Караџић“ и 

посебних диплома 

(специјалних) 

јун чланови 

Одељењског 

већа  

8.разреда 

утврђена листа 

носилаца 

диплома, 

додељене 

дипломе 

 

Подношење 

предлога за избор 

ученика генерације 

јун чланови 

Одељењског 

већа  

8.разреда 

дати предлози за 

избор ученика 

генерације, 

изабран ученик 

генерације 

 

Подношење 

предлога за избор 

спортисте генерације 

јун чланови 

Одељењског 

већа  

8.разреда 

дати предлози за 

избор спортисте 

генерације, 

изабран 

спортиста 

генерације 

 

 

Одржано је шест седница Одељењских већа старијих разреда. У записницима се налазе 

датуми одржавања, број присутних, дневни ред и образложења по свим тачкама 

дневног реда.  
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Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

Извештај о реализацији 

разредних испита из 

немачког језика за 9 

ученика других школа 

јун наставници 

немачког 

језика 

Веће упознато 

са овом 

активношћу, 

реализовани 

испити, издата 

уверења о 

положеним 

испитима 

(записници са 

испита) 

 

 

Начин праћења:  Документи у којима постоји траг о активностима - записници са 

седница Одељењских већа , ес дневник, додељене дипломе и признања. 

Закључак: Све планиране активности су реализоване. 

САВЕТ РОДИТЕЉА 
 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме родитеља 

представника одељења 

Функција у 

Савету 

I-1 Карло Кланац Члан  

I-2 Милица Матић Члан  

I-3 Катарина Плећић Члан  

II-1 Љиљана Рафаиловић Члан  

II-2 Лазар Продановић Члан  

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Први састанак Савета 

родитеља 

Дневни ред: 

1. Конституисање Савета 

родитеља  

2. Избор председника и 

заменика председника 

Савета родитеља 

3. Избор представника и 

заменика за 

Општински Савет 

родитеља 

4. Утврђивање предлога 

за чланове Школског 

одбора из реда 

родитеља 

20.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Савета 

родитеља 

и 

Директор 

Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

записник 

Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовремено 

планиране 

активности и 

евидентирана 

реализација и 

исходи у 

Записнику 

Савета 

родитеља 
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5.  Разматрање Извештаја 

о остваривању 

Годишњег плана рада 

Основне школе ‘’Нада 

Пурић’’ за школску 

2020/2021. 

6. Разматрање Годишњег 

плана рада Основне 

школе ''Нада Пурић'' за 

школску 2021/ 2022. 

год. 

7. Обавештење о 

доношењу Школског 

програма Основне 

школе ''Нада Пурић'' за 

период од школске 

2021/2022. год. 

закључно са школском 

2024. -2025. год.   

8. Обавештење о избору 

ученика који ће се 

користити школске 

2021/2022. 

9. Ученички динар за 

школску 2021/2022. 

год.  

10. Осигурање ученика за 

школску 2021/2022. 

год. 

11. Разматрање Извештаја 

о остваривању 

развојној плана на 

годишњем нивоу за 

школску 2020/2021. 

год. 

12. Разматрање Извештаја 

о самовредновању 

Школе у школској 

2020/2021.  

13. Разматрање Извештаја 

о Завршном испиту у 

школској 2020/2021. 

год.  

14. Предлог за 

представника 

родитеља у Стручни 

актив за развојно 

планирање. 

15. Предлог за 

представника 

родитеља у обавезне 

тимове школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 5. 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Савета 

родитеља 

и 

Директор 

Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Савета 

родитеља 

и 

Директор 

Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

записник 

Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

записник 

Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовремено 

планиране 

активности и 

евидентирана 

реализација и 

исходи у 

Записнику 

Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

Благовремено 

планиране 

активности и 

евидентирана 

реализација и 

исходи у 

Записнику 
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Други састанак Савета 

родитеља  

Дневни ред 

1. Усвајање записника са 

седнице од 20.9.2021. 

год.  

2. Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају Првог 

полугодишта школске 

2021/2022. год.  

3. Упознавање са 

календаром такмичења 

4. Извештај са прославе 

Школске славе Светог 

Саве и планирање 

активности поводом 

Дана школе 

5. Разно 

 

 

Трећи састанак Савета 

родитеља 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са 

седнице од 7. 2. 2022. 

год.   

2. Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег 

тромесечја школске 

2021/2022. год.  

3. Избор члана Савета 

родитеља који је 

представник у 

комисији за избор 

''Ученика генерације'' у 

школској 2021/2022. 

год.  

4. Избор представника 

родитеља за дежурство 

на завршном испиту у 

школској 2021/2022. 

год.  

5. Припрема за 

организовање Мале 

матуре ученика осмих 

разреда у 

просторијама Школе. 

6. Анализа резултата 

такмичења у школској 

2021/2022. год.  

7. Обавештење Савету 

родитеља о доношењу 

одлуке Наставничког 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 7. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Савета 

родитеља 

и 

Директор 

Школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

записник 

Савета 

родитеља 

Савета 

родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовремено 

планиране 

активности и 

евидентирана 

реализација и 

исходи у 

Записнику 

Савета 

родитеља 
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већа о избору 

уџбеника за школску 

2022/2023. год. 

8. Разно. 

 

Четврти састанак Савета 

родитеља 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са 

седнице од 16. 5. 2022. 

год. 

2. Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају школске 

2021/2022. год. 

3. Обавештење родитеља 

о избору ђака 

генерације и спортисте 

године за школску 

2021/2022. год. 

4. Свечана додела 

диплома – завршна 

свечаност – опроштај 

од генерације осмака 

5. Извештај ђачког 

парламента на крају 

школске 2021/2022. 

год. 

6. Разно. 

 

СТРУЧНА ВЕЋА  
 

Извештај рада Разредног већа првог разреда  

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Јелена Димитријевић руководилац 

2. Марина Ковачевић члан 

3. Весна Андрић члан 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по одељењима 

Током 

године 

Чланови 

Већа 1. 

разреда 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Благовремено и 

на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 



51 

 

Прилагођавање планова 

рада и активности мерама 

прописаним због 

пандемије 

Социјални статус 

ученика 

Планирање и 

припремање првог 

родитељског састанка 

Евидентирање ученика за 

стручну педагошку и 

социјалну помоћ 

Писање планова за 

ученике који раде по 

ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и 

педагошке документације 

Писање планова рада 

Већа и писање извештаја 

о раду 

Планирање угледних 

часова и тематских дана 

Планирање излета 

Описно оцењивање 

ученика на крају 

полугодишта 

документација 

(100%) 

 

Организација рада Већа I 

разреда 

Организација наставе и 

израда распореда часова 

Организација рада у 

условима пандемије 

корона вируса 

Организовање и 

одржавање састанака 

Актива I разреда 

Планирање родитељског 

састанка 

Сарадња са предметним 

наставницима 

Уређење школског и 

радног простора 

Дигитална настава 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са 

институцијама 

(Интерресорна комисија 

Општине Ваљево, ПУ 

Ваљево, Центар за 

социјални рад, Музеј, 

Центар за културу, 

Током 

године према 

плану 

Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 
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Библиотека) и осталим 

школама 

Сарадња са 

стоматолошком службом, 

логопедом и педагошким 

асистентом 

Сарадња са 

Превентивном службом 

Дома здравља у Ваљеву 

Сарадња са родитељима 

Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Упис ученика у 

продужени боравак 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори 

са родитељима ученика 

Избор родитеља 

представника у Савету 

родитеља 

Током 

године 

Чланови 

Већа 1. 

разреда 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване  

кроз  

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и 

дистрибуција бесплатних 

уџбеника 

Примена нових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје 

штампе и часописа 

Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Планирање и 

организовање тематске 

наставе 

Усаглашавање 

контролних вежби и 

критеријума за описно 

оцењивање ученика 

усмерених на исходе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Планирање  и 

реализација еколошких 

акција, излета, културних 

и спортских активности 

Током 

године 

Чланови 

Већа 1. 

разреда 

Извештаји са 

састанака Већа 

првог разреда; 

 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Активности у природи 

Планирање и реализација 

излета 

Мај, 2022. Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

Реализован 

излет на 

Пећину у 

оквиру 
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објаве на 

фејсбук 

страници 

школе и Савеза 

учитеља 

Реублике 

Србије 

пројекта “С 

природом на  

ти” 

Еколошке активности 

Прикупљање 

рециклажног материјала 

(папира, чепова, 

лименки...) 

Посете, излети и 

еколошки усмерене 

активности у околини 

кроз пројектну наставу у 

складу са Школским 

развојним планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите 

и очувања животне 

средине 

Током 

године  

Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све активности 

су реализоване 

у складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје 

недеље и реализација 

предвиђених активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и 

друге културне 

активности 

Читалачки дан и 

подстицање читалачких 

активности 

Посета установама 

културе у граду (музеј, 

библиотека, Центар за 

културу...) 

Обележавање Светог 

Саве и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби у 

оквиру одељења 

Током 

године  

Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Спортске активности 

Организација и 

реализација спортског 

дана 

Учешће ученика на кросу 

Припрема и учешће на 

Дечјој олимпијади на 

Април, мај, 

јун, 2022. 

Чланови 

Већа 

1.разреда и 

сарадници 

(предметни 

наставници) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 
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нивоу града (Мале 

олимпијске игре) 

Спортски сусрети у 

школи 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

сарадника у 

Школи 

Такмичења 

Планирање и учешће на 

ликовним и литерарним 

конкурсима 

Током 

године 

Сви 

наставни 

радници 

Школе 

Извештаји са 

састанака Већа 

1.разреда и 

остали 

извештаји у 

електронском 

дневнику 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

Биоскопска пројекција  25.11.2021. Чланови 

Већа 

Ученици су 

гледали 

дугометражни 

филм за децу 

“Фабрика 

снова”у 

Биоскопу 85 

Сви ученици су 

гледали филм  

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Одржавање спортских сусрета за 

родитеље 

Ограничења у условима пандемије у вези са 

окупљањем већег броја људи 

Планирање и реализација угледних 

часова 

Због специфичности одељења и појединих 

ученика, фокус је био на прилагођавању и 

описмењавању, мало је простора било да се 

реализују угледне активности 

Планирање и реализација екскурзије У школи нису планиране ни реализоване 

екскурзије 

Организација и учешће на такмичењу 

„Кенгур без граница“ или „Мислиша“ 

Због спорог процеса описмењавања ученика, 

није било могуће да иду на такмичење у 

планираном термину 

Организација и учешће ученика на 

такмичењу у рецитовању 

Није било заинтерсеованих ученика за ово 

такмичење 

Такмичење у пливању Није било организације на нивоу града 

                                                                                     Разредно веће првог разреда 
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Извештај рада Разредног већа другог  разреда 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Виолета Кењић руководилац 

2. Новка Мосуровић Андрић члан 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по одељењима 

Прилагођавање планова 

рада и активности мерама 

прописаним због 

пандемије 

Социјални статус ученика 

Планирање и припремање 

првог родитељског 

састанка 

Евидентирање ученика за 

стручну педагошку и 

социјалну помоћ 

Писање планова за 

ученике који раде по 

ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и 

педагошке документације 

Писање планова рада 

Већа и писање извештаја 

о раду 

Планирање угледних 

часова и тематских дана 

Планирање излета 

Током 

године 

Чланови 

Већа 2. 

разреда 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Благовремено и 

на време 

планиране 

активности и 

вођена педагошка 

евидениција и 

документација 

(100%) 

 

Организација рада Већа 

2. разреда 

Организација наставе и 

израда распореда часова 

Организација рада у 

условима пандемије 

корона вируса 

Током 

године 

према плану 

Чланови 

Већа другог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 
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Организовање и 

одржавање састанака 

Актива 2. разреда 

Планирање родитељског 

састанка 

Сарадња са предметним 

наставницима 

Уређење школског и 

радног простора 

Дигитална настава 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са 

институцијама 

(Интерресорна комисија 

Општине Ваљево, ПУ 

Ваљево, Центар за 

социјални рад, Музеј, 

Центар за културу, 

Библиотека) и осталим 

школама 

Сарадња са 

стоматолошком службом, 

логопедом и педагошким 

асистентом 

Сарадња са 

Превентивном службом 

Дома здравља у Ваљеву 

Школе и сајт 

Школе); 

Сарадња са родитељима 

Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Упис ученика у 

продужени боравак 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори 

са родитељима ученика 

Избор родитеља 

представника у Савету 

родитеља 

Током 

године 

Чланови 

Већа 2. 

разреда 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване  кроз  

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и 

дистрибуција бесплатних 

уџбеника 

Примена нових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје 

штампе и часописа 

Током 

године 

Чланови 

Већа 2. 

разреда 

Извештаји са 

састанака 

Већа првог 

разреда; 

 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано кроз 

сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 
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Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Планирање и 

организовање тематске 

наставе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Планирање  и реализација 

еколошких акција, 

излета, културних и 

спортских активности 

Активности у природи 

Планирање и реализација 

излета 

Септембар 

2021. 

Чланови 

Већа другог 

разреда и 

сарадници 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

објаве на 

фејсбук 

страници 

школе  

Реализован излет 

у организацији 

ПД” Повлен” на 

реку Градац – 

пешачење”Стазом 

здравља” 

Еколошке активности 

Прикупљање 

рециклажног материјала 

(папира, чепова, 

лименки...) 

Посете, излети и 

еколошки усмерене 

активности у околини 

кроз пројектну наставу у 

складу са Школским 

развојним планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите 

и очувања животне 

средине 

Током 

године  

Чланови 

Већа другог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све активности 

су реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје 

недеље и реализација 

предвиђених активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и 

друге културне 

активности 

Читалачки дан и 

подстицање читалачких 

активности 

Посета установама 

културе у граду (музеј, 

библиотека, Центар за 

културу, Храм) 

Током 

године  

Чланови 

Већа другог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано кроз 

сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 
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Обележавање Светог 

Саве и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби у 

оквиру одељења 

Спортске активности 

Организација и 

реализација спортског 

дана 

Учешће ученика на кросу 

Припрема и учешће на 

“Малим олимпијским 

играма” – општинско и 

окружно такмичење 

Припреме и учешће на 

“Спортским играма 

младих” у категорији” 

Између две ватре” – 

општинско и окружно 

такмичење 

Април, мај, 

јун, 2022. 

Чланови 

Већа 

2.разреда и 

сарадници 

(предметни 

наставници) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано кроз 

сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 

Такмичења 

Планирање и учешће на 

ликовним и литерарним 

конкурсима 

Припрема и учешће на 

Meђународном 

математичком такмичењу 

“Кенгур без граница” 

Током 

године 

Сви 

наставни 

радници 

Школе 

Извештаји са 

састанака 

Већа 2.разреда 

и остали 

извештаји у 

електронском 

дневнику 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано кроз 

сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

Биоскопска пројекција  25.11.2021. Чланови 

Већа 

Ученици су 

гледали 

дугометражни 

филм за децу 

“Фабрика 

снова” у 

Биоскопу 85 

Сви ученици су 

гледали филм  

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Одржавање спортских сусрета за 

родитеље 

Ограничења у условима пандемије у вези са 

окупљањем већег броја људи 

Планирање и реализација угледних 

часова 

Због специфичности одељења и појединих 

ученика, фокус је био на прилагођавању и 

описмењавању, мало је простора било да се 

реализују угледне активности 

Планирање и реализација екскурзије У школи нису планиране ни реализоване 

екскурзије 
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Организација и учешће ученика на 

такмичењу у рецитовању 

Није било заинтерсеованих ученика за ово 

такмичење 

Такмичење у пливању Није било организације на нивоу града 

 

Извештај рада Разредног већа трећег разреда 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Милена Миловановић руководилац 

2. Слободанка Ашковић члан 

3. Мирјана Беговић члан 

 

Реализовани садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по одељењима 

Прилагођавање планова 

предложеном националном 

плану рада 

Социјални статус ученика 

Планирање и припремање 

родитељских састанака 

Евидентирање ученика за 

стручну педагошку и 

социјалну помоћ 

Писање планова за ученике 

који раде по ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и педагошке 

документације 

Писање планова рада Већа и 

писање извештаја о раду 

Усклађивање критеријума 

оцењивања ученика 

Планирање угледних часова 

и тематских дана 

Планирање излета 

 

Током године Чланови 

Већа 

трећег 

разреда 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Благовремено и 

на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 

документација 

(100% 

реализовано) 
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Организација рада Већа III 

разреда 

Организација наставе и 

израда распореда часова 

Организација рада у 

условима пандемије корона 

вируса 

Планирање и одржавање 

састанака Актива III разреда 

Планирање родитељског 

састанка 

Сарадња са предметним 

наставницима 

Уређење школског и радног 

простора 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са институцијама 

(Интерресорна комисија 

ОпштинеВ аљево, ПУ 

Ваљево, Центар за социјални 

рад, Музеј, Центар за 

културу, Библиотека) и 

осталим школама 

Сарадња са стоматолошком 

службом, логопедом и 

педагошким асистентом 

Сарадња са Превентивном 

службом Дома здравља у 

Ваљеву 

Током године 

према плану 

Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

предвиђен

и планом 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све 

планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 

Сарадња са родитељима 

Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори са 

родитељима ученика 

Избор родитеља 

представника у Савету 

родитеља 

Током године Чланови 

Већа 

трећег 

разреда 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све 

планиране 

активности су 

реализоване   

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и дистрибуција 

бесплатних уџбеника 

Применанових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје штампе и 

часописа 

Изборни предмети-

организација рада и праћење 

Током године Чланови 

Већа 

трећегразр

еда 

Извештаји са 

састанака Већа 

трећег разреда; 

 

Све 

планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу 

и активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 
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Планирање и организовање 

тематске наставе 

Усаглашавање контролних 

вежби и критеријума за 

оцењивање ученика 

усмерених на исходе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Реализација новогодишњег 

базара 

Планирање и реализација 

еколошкихакција, излета, 

културних и спортских 

активности 

Активности у природи 

Планирање и реализација 

излета, посета, акција  

 

Током године Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

објаве на 

фејсбук 

страници 

школе и 

Савеза 

учитеља 

Републике 

Србије 

Све 

активности су 

реализоване 

Еколошке активности 

Прикупљање рециклажног 

материјала (папира, чепова, 

лименки…) 

Посете, излети и еколошки 

усмерене активности у 

околини кроз пројектну 

наставу у складу са 

Школским развојним планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског дворишта 

и радног простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите и 

очувања животне средине 

Током године  Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све 

активности су 

реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје недеље и 

реализација предвиђених 

активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и друге 

културне активности 

Читалачки дан и подстицање 

читалачких активности 

Посета установама културе у 

граду (музеј, библиотека, 

Центар за културу…) 

Током године  Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све 

планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу 

и активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 
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Обележавање Светог  Саве и 

Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби у 

оквиру одељења 

Спортскеактивности 

Организација и реализација 

спортског дана 

Учешће ученика на јесењем 

и Кросу РТС-а 

Припрема и учешће на 

манифестацијама: „Мале 

олимпијске игре“ и 

„Спортске игре младих“ 

Спортски сусрети у школи 

Током године Чланови 

Већа трећег 

разреда и 

сарадници 

(предметни 

наставници

) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све 

планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу 

и активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Такмичења 

Планирање и учешће на 

ликовним и литерарним 

конкурсима 

Школско и општинско 

такмичење из математике 

Међународно такмичење 

„Кенгур без граница“ 

Школско и општинско 

такмичење рецитатора 

Током године Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

Извештаји са 

састанака Већа 

трећег разреда 

и остали 

извештаји у 

електронском 

дневнику 

Све 

планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу 

и активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

Биоскопска пројекција  17.12.2021. Одељење 

III-3 

Ученици су 

гледали 

дугометражни 

филм за децу 

“Фабрика 

снова”у 

Биоскопу 85 

Сви ученици су 

гледали филм  

Базар уџбеника 23. 6. 2022. Чланови 

Већа 

трећег 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Одзив ученика 

слабо успешан 

 

 



63 

 

Извештај рада Разредног већа четвртог разреда  

 

Чланови : 

Редни број Име и презиме Функција у тиму 

1. Светлана Арсић координатор 

2. Јасмина Стојановић члан 

3. Тања Селаковић члан 

  

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по 

одељењима 

Прилагођавање 

планова предложеном 

националном плану 

рада 

Социјални статус 

ученика 

Планирање и 

припремање 

родитељских 

састанака 

Евидентирање ученика 

за стручну педагошку 

и социјалну помоћ 

Писање планова за 

ученике који раде по 

ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и 

педагошке 

документације 

Писање планова рада 

Већа и писање 

извештаја о раду 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања ученика 

Планирање угледних 

часова и тематских 

дана 

Планирање излета 

 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Благовремено 

и на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 

документација 

(100% 

реализовано) 
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Организација рада 

Већа IV разреда 

Организација наставе 

и израда распореда 

часова 

Организација рада у 

условима пандемије 

корона вируса 

Планирање и 

одржавање састанака 

Актива IV разреда 

Планирање 

родитељског састанка 

Сарадња са 

предметним 

наставницима 

Уређење школског и 

радног простора 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне 

активности 

Сарадња са 

институцијама 

(Интерресорна 

комисија Општине 

Ваљево, ПУ Ваљево, 

Центар за социјални 

рад, Музеј, Центар за 

културу, Библиотека) 

и осталим школама 

Сарадња са 

стоматолошком 

службом, логопедом и 

педагошким 

асистентом 

Сарадња са 

Превентивном 

службом Дома 

здравља у Ваљеву 

Током године 

према плану 

Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 

Сарадња са 

родитељима 

Одржавање 

родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Одржавање културних 

активности за 

родитеље 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима ученика 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване   
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Избор родитеља 

представника у Савету 

родитеља 

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и 

дистрибуција 

бесплатних уџбеника 

Примена нових метода 

и облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје 

штампе и часописа 

Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Планирање и 

организовање тематске 

наставе 

Усаглашавање 

контролних вежби и 

критеријума за 

оцењивање ученика 

усмерених на исходе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Реализација 

новогодишњег базара 

Планирање  и 

реализација 

еколошких акција, 

излета, културних и 

спортских активности 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Извештаји са 

састанака Већа 

четвртог 

разреда; 

 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Активности у природи 

Планирање и 

реализација излета, 

посета, акција  

 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

објаве на 

фејсбук 

страници 

школе и Савеза 

учитеља 

Републике 

Србије 

Све 

активности су 

реализоване 

Еколошке активности 

Прикупљање 

рециклажног 

материјала (папира, 

чепова, лименки…) 

Посете, излети и 

еколошки усмерене 

активности у околини 

кроз пројектну наставу 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Све 

активности су 

реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 
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у складу са Школским 

развојним планом 

Израда еколошких 

паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање 

значајних датума 

поводом заштите и 

очувања животне 

средине 

Школе и сајт 

Школе); 

Културне активности 

Обележавање Дечје 

недеље и реализација 

предвиђених 

активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и 

друге културне 

активности 

Читалачки дан и 

подстицање 

читалачких 

активности 

Посета установама 

културе у граду (музеј, 

библиотека, Центар за 

културу…) 

Обележавање Светог 

Саве и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби 

у оквиру одељења 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Спортске активности 

Организација и 

реализација спортског 

дана 

Учешће ученика на 

јесењем и Кросу РТС-а 

Припрема и учешће на 

манифестацијама: 

„Мале олимпијске 

игре“ и „Спортске 

игре младих“ 

Спортски сусрети у 

школи 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Такмичења 

Планирање и учешће 

на ликовним и 

литерарним 

конкурсима 

Током године Чланови Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Извештаји са 

састанака Већа 

четвртог 

разреда и 

остали 

извештаји у 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 
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Школско и општинско 

такмичење из 

математике 

Међународно 

такмичење „Кенгур 

без граница“ 

Школско и општинско 

такмичење рецитатора 

електронском 

дневнику 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Формирање актива, 

избор руководиоца 

Већа и председника 

актива  

1. септембар Стручно веће 

млађих разреда 

Изабран 

руководилац 

Већа и 

председници 

разредних већа 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Усвајање предлога 

плана рада актива 

1.септембар Чланови Већа 

четвртог разред 

Усвојен план 

рада (план и 

записник) 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника  

Журка добродошлице 6. септембар ученици и 

учитељи 

школе, Студио 

“РМП” 

развијање и 

ширење 

пријатељства, 

развијање 

љубави према 

музици и игри 

(записник) 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Пешачење и 

планинарење 

11. септембар ученици и 

учитељи, ПД 

“Повлен” 

упознавање 

природних 

лепота нашег 

краја, 

развијање 

љубави и 

одговорног 

односа према 

природи и 

личном 

здрављу, 

(записник) 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника  

Активност у оквиру 

Пројектне наставе, 

посета Кули 

Ненадовић 

14. септембар учитељи и 

ученици 

упознавање 

историјских 

знаменитости 

нашег краја, 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 
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(записник, сајт, 

слике) 

свих чланова 

Већа и 

сарадника  

Обележавање Светског 

дана туризма, посета 

Народног музеја 

Ваљево, Муселимовог 

конака, споменика 

Десанке Максимовић, 

ЖивојинаМишића и 

игра у парку 

27. септембар учитељице и 

ученици 

на очигледан и 

занимљив 

начин 

проширена су 

знања из 

природе и 

друштва, 

српског језика 

и других 

предмета 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника  

Дечја недеља, 

хуманитарна акција 

“Друг другу” 

4. октобар учитељице и 

ученици 

развијање 

солидарности 

и хуманости 

(записник) 

сакупљена 

гардероба, 

књиге, играчке 

Дечја недеља, посета 

старог дела града 

Тешњара, споменика 

Стевана Филиповића и 

Маркове столице 

5. октобар учитељице и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

40 ученика 

Излет на Повлен 5. октобра учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

23 ученика 

Ликовни 

конкурс  “Дете је дете 

да га волите и 

разумете” 

6. октобар учитељице и 

ученици 

мотивисање и 

развој 

креативног 

изражавања 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Ликовни конкурс и 

литерарни конкурс“ 

Чувам своје зубе, 

поносим се осмехом” 

13. октобар учитељице и 

ученици, Завод 

за јавно 

здравље 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Ликовни и литерарни 

конкурс “ Бирам 

паметније, храним се 

здравије” 

20. октобар учитељице и 

ученици, Завод 

за јавно 

здравље 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  
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извештаје и 

школску 

документацију  

Ликовни конкурс 

“Железница у очима 

деце” 

27. октобар учитељице,и 

ученици, Музеј 

железнице 

Београд 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Парк на Петом пуку и 

обилазак историјских 

знаменитости 

29. октобар учитељице и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа  

Излет на реку Градац 1. новембар учитељице и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Ликовни конкурс 

“Чаробна музика речи” 

3. новембар учитељице и 

ученици, 

Матична 

библиотека 

“Љубомир 

Ненадовић” 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Показна вежба Одреда 

извиђача “Илија 

Бирчанин” 

5. новембар учитељице и 

ученици, 

Одред извиђача 

“Илија 

Бирчанин” 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника 

учествовали 

сви ученици 

Мобилни 

планетаријум 

17. новембар Учитељице, 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 
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извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

активности 

свих чланова 

Већа;50 

ученика 

Литерарни конкурс 

“Да се ја питам” 

24. новембар учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

награђен један 

ученик 

Солидарност на делу 

“Једно дете један 

слаткиш” 

29. новембар учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Обележавање Дана 

особа са 

инвалидитетом 

1.децембар учитељице, 

ученици, 

дефектолози 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Школско такмичење 

из математике 

3. децембар учитељице и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Час посвећен Иви 

Андрићу 

10. децембар учитељице и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  
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(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Израда обележивача  15. децембар сарадња са 

школом из 

Хонг Конга 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Позоришна представа 

“Новогодишње 

лагарије” 

24. децембар Центар за 

културу 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Ликовни конкурс 

“Дојење је поклон за 

цео живот” 

26. децембар Завод за јавно 

здравље 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

награђен један 

ученик 

Новогодишњи базар од 28. до 30. 

децембар 

учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Светосавска трка 27. јануар учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  
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документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Филм “Јахач змаја” 10. фебруар Центар за 

културу 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Општинско такмичење 

из математике 

20. фебруар ОШ “Сестре 

Илић” 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

учествовало  1

2 ученика 

Бајковита недеља  од 21. до 25. 

фебруара 

Учитељи,учени

ци и педагог 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Филм “ Лето кад сам 

научила да летим” 

22. фебруар учитељи и 

ученицт, 

Центар за 

културу 

Ваљево 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Окружно такмичење 

из математике  

12. март учитељи и 

ученици, ОШ 

“Милован 

Глишић” 

Ваљево 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

4 ученика 
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школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Међународно 

такмичење “Кенгур 

без граница” 

17. март учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

18 ученика 

Смотра рецитатора 30. март Центар за 

културу 

Ваљево 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

2 ученика 

“Брзином до звезда” 6. април учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

2 ученице се 

пласирале на 

државно 

првенство, 

једна златна 

медаља 

Сајам привреде 

Западне Србије- 

СПРЕГ 

8. април учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

40 ученика 

Сусрет литерарних 

секција 

13. април ОШ “Владика 

Николај 

Велимировић” 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

2 ученика 



74 

 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Васкршња радионица 20. април Учитељи, 

ученици и 

вероучитељ 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Ликовни конкурс 

“Мини рестАРТ” 

11. мај учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

10 радова 

Крос РТС-а “Кроз 

Србију” 

13. мај учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

60 ученика 

“Спортске игре 

младих” у Младеновцу 

6. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

18 ученика 

Одлазак на базен 7. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано; 

21 ученик 
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(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Радионица у Музеју 10. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

21 ученик 

Слава Града Ваљева-

литија 

13. јун Учитељи, 

ученици и 

вероучитељ 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

40 ученика 

Годишња провера 

знања 

15 јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

“Доживи Дивчибаре” 17. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

20 ученика 

Финално такмичење 

“Брзином до звезда”, 

Београд 

21. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

1 ученица 
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страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Завршна математчка 

свечаност 

22. јун учитељи и 

ученици, 

„Подружница 

математичара 

Ваљево“ 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

4 ученика 

Излет у парк Пећина 23. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

20 учениика 

Базен СРЦ “ Петница” 24. јун учитељи и 

ученици 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

42 ученика 

Хуманитарна акција за 

Елену 

мај, јун учитељи и 

ученици 

записниик,изве

штај и школска 

документација  

Све планирано 

је и успешно 

реализовано  

Упознавање са 

предметним 

наставницима 

током другог 

полугодишта 

Учитељи, 

ученици и 

предметни 

наставници 

Увид у 

електронски 

дневник 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 

Већа и 

сарадника у 

Школи 

Извештај о раду 

годишњи извештај 

 Чланови тима  Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих чланова 



77 

 

школску 

документацију  

Већа и 

сарадника у 

Школи 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

Биоскопска пројекција  10.2.2022. Ученици 

четвртог 

разреда 

Ученици су 

гледали 

дугометражни 

филм за децу 

“Јахач змаја” 

у Биоскопу 85 

Сви ученици су 

гледали филм  

Биоскопска пројекција 22. 2. 2022. Ученици 

четвртог 

разреда 

Ученици су 

гледали 

дугометражни 

филм за децу 

“Лето кад сам 

научила да 

летим” у 

Биоскопу 85 

Сви ученици су 

гледали филм 

Бајковита недеља 21. до 25. 

фебруара 

2022. 

Ученици 

четвртог 

разреда, 

учитељице 

и педагог 

Тематска 

недеља 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Сви ученици 

Дан пчела 20. мај 2022. Ученици 

четвртог 

разреда, 

учитељице 

и педагог 

Тематска 

недеља 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Сви ученици 

Базар уџбеника 23. 6. 2022. Чланови 

Већа 

четвртог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

Одзив ученика 

слабо успешан 
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документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

                                                                                     Разредно веће четвртог разреда 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Конституисано је 

Стручно веће и 

подељена су 

задужења за 

текућу школску 

годину 

септембар, 2021. Чланови 

већа 

Записник са 

седнице 

Стручног већа 

 

Предати су 

планови 

наставних и 

ваннаставних 

активности, као и 

планови 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака 

Фотографије  

Предати ИОП 

планови 

 

Текст и 

фотографије на 

сајту 

 

 

Записник са 

седнице Већа 

 

 

 

Записник са 

седнице Већа 

 

Фотографије са 

прославе 

Савиндана, 

снимљен филм и 

постављен на 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване. 

Урађени су 

планови додатне, 

допунске наставе 

и других 

ваннаставних 

активности. 

Утврђени су и 

усклађени датуми 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака. 

Израђени су 

планови секција 

на основу 

ученичких 

интересовања. 

Израђени су ИОП 

планови за 

ученике који 

похађају наставу 

по посебном 

програму 

септембар, 2021. Чланови 

већа 

- Актив страних 

језика обележио 

је Европски дан 

страних језика 

 

-Испланирани су 

писмени задаци, 

септембар, 2021. 

 

 

септембар / 

октобар, 2021, 

Чланови 

актива 

страних 

језика 

 

Чланови 

Већа 
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писмене и 

контролне вежбе 

 

 

- Чланови Већа су 

се договорили о 

будућим 

уџбеницима 

сајту школе и на 

Фејзбук страници 

школе 

 

Подаци о 

реализацији 

стручног 

усавршавања 

налазе су у 

извештају тима за 

стручно 

усавршавање  

 

Записник са 

седнице Већа 

 

 

 

 

- Анализирао се 

успех ученика на 

крају првог 

класификационог 

периода 

новембар, 2021. Чланови 

већа 

- Припрема 

програма за 

Светог Саву.  

јануар, 2021. Професори 

српског 

језика и 

професор 

веронауке 

- Стручно 

усавршавање: 

План стручног 

усавршавања је 

реализован за 

прво 

полугодиште 

 

- На крају првог 

полугодишта 

утврђено је да је 

наставни план и 

програм 

реализован 

Током првог 

полугодишта 

 

 

 

 

 

децембар, 2021. 

Чланови 

Већа 

- Разговарало се о 

такмичарима и о 

њиховим 

успесима. 

 

 

- План стручног 

усавршавања се 

реализовао и у 

другом 

полугодишту 

Током другог 

полугодишта 

 

 

 

Током другог 

полугодишта 

Чланови 

Већа 

 

 

 

Чланови 

Већа 

Записник са 

седнице Већа 
 

Катарина Живковић 
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Извештај Стручног већа природних наука 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Милован Лековић руководилац 

2. Радмила Ђуровић члан 

3. Марија Аничић члан 

4. Зорица Табић члан 

5. Никола Рајевац члан 

6. Небојша Тодоровић члан 

7. Бранка Старчевић члан 

8. Маја Станковић члан 

9. Јелена Лазаревић члан 

10. Марија Вуковић члан 

 

Након одласка у пензију нови чланови тима уместо  Зорице Табић и Радмиле Ђуровић 

су Данијела Николић и Славица Пантелић. 

Сарадници у реализацији плана су сви чланови Стручног већа природних наука. 

Током године задатак Стручног већа је праћење реализације наставног плана и програма 

са циљем постизања веће сарадње међу наставницима природних наука ради 

садржајнијег повезивања градива. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Конституисано је 

Стручно веће и 

подељена су 

задужења за 

текућу школску 

годину 

 

 

август, 2021. 

Чланови 

већа 

Записник са 

седнице 

Стручног већа 

 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване. 

Урађени су 

планови додатне, 

допунске наставе 

и других 

ваннаставних 

активности.  

Утврђени су и 

усклађени датуми 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака. 

септембар  Чланови 

већа Предати су 

планови 

наставних и 

ваннаставних 

активности, као и 

планови 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака 
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Израђени су 

планови секција 

на основу 

ученичких 

интересовања. 

Евидентирани су 

ученици који 

наставу прате на 

даљину, због 

актуелне 

епидемиолошке 

ситуације. 

 

Евиденција у 

дневницима 

облика рада 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

септембар, 

децембар,мај 

Чланови 

већа 

Подаци о 

реализацији 

стручног 

усавршавања 

налазе су у 

извештају Тима 

за стручно 

усавршавање  

 

 

 

 

 

Извештаји 

Тимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронски 

дневник 

Утврђивање 

опремљености 

наставним 

средствима и 

њихово ефикасно 

коришћење у 

циљу унапређења 

наставе 

Утврђивање 

критеријума и 

начина 

оцењивања 

септембар 

 

 

 

 

септембар 

Чланови 

већа 

Повећање 

степена 

мотивисаности 

ученика у 

наставном 

процесу 

Увођење 

различитих 

техника за 

самостално учење 

Повећање 

степена 

прилагођености 

рада потребама 

ученика 

реализацијом 

ИОП –а 

Јачање свести о 

самопроцени 

нивоа савладаног 

градива код 

ученика 

Усавршавање 

вођења 

документације о 

током школске 

године 

Чланови 

већа 
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напредовању 

ученика 

Угледни часови 

Избор уџбеника 

за наредну 

школску годину 

Организовање 

међусобне посете 

настави 

Организовање 

припремне 

наставе за 

завршни испит 

Пробно 

тестирање 

ученика за 

завршни испит 

Анализа успеха 

на 

класификационом 

периоду 

фебруар 

 

током школске 

године 

 

мај, јун 

 

мај 

 

новембар, 

јануар, април, 

јун 

Чланови 

већа 

Анализа успеха 

на такмичењима 

Анализа и 

праћење 

оцењивања и 

резултата рада 

ученика 

март, април 

 

новембар, 

децембар, 

април, јун 

Чланови 

већа 

Оствареност 

наставног плана и 

програма 

Оствареност 

сарадње са 

стручним 

сарадницима 

током првог 

полугодишта 

Чланови 

већа 

 

Закључак: Остварена је успешна сарадња са осталим Тимовима при чему се детаљан 

број негативних и неоцењених ученика као ирезултати са такмичења налазе у записнику 

Стручног већа.На основуанализе утврђено је које мере треба предузети да се побољша 

успех ученика. У суштини резултати нису лоши ако се узму  у обзир проблеми везани за 

пандемију корона вируса.   
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Извештај  Стручног већа уметност, културу и спорт (вештина) 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Весна Ивановић координатор 

2. Бранко Јовановић члан 

3. Мирјана Лукић члан 

4. Биљана Тодоровић члан  

  

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање тима  август Наст.веће фориран тим и 

изабран 

координатор 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови  

Већа 

анализиран и 

усвојен план 

рада 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Извештај о раду; 

полугодишњи и 

годишњи  

јануар 

 јун 

Чланови  

Већа 

Написан 

извештај о раду 

председник 

већа 

Планирање рада секција  

и избор ученика за 

секције 

септембар Чланови  

Већа 

реалзовано по 

плану 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Организован и 

реализован рад са 

ученицима 

током године Чланови  

Већа 

реализовано по 

плану 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Организоване културне 

делатности и школске 

приредбе 

током године Чланови  

Већа 

реализовано 

према 

могућностима у 

условима 

пандемије 

кулутрне 

делатности 

реализоване 

делимично 

Реализоване спортске 

манифестације 

током године Чланови  

Већа 

реализоване 

манифестације 

прилагођене 

условима 

пандемије 

реализоване 

прилагођено 

ситуацији 

Учешће у избору 

ученика генерације и 

спортисте генерације 

мај, јун Чланови  

Већа 

Узето уучешће 100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Декорација и 

украшавање школског 

простора 

током године Чланови  

Већа 

реализовано 100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Усаглашени критеријуми 

оцењивања ученика 

октобар Чланови  

Већа 

критеријуми 

усагашени 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Реализоване активности 

у Дечјој недељи  

октобар Чланови  

Већа 

реализоване 

активности 

(изложба, 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 
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спортски 

сусрети) 

Остварени програми 

стручног усавршавања 

током године Чланови  

Већа 

према плану 

стручног 

усавршавања 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Прилагођавање метода 

рада са даровитим 

ученицима 

током године  Чланови  

Већа 

методе рада 

прилагођене 

100% учешће 

свих чланова 

Већа 

Учешће ученика на 

такмичењима, 

Светосавској трци, 

пролећном кросу и 

ликовним конкурсима 

током године Чланови  

Већа 

ученици су 

учествовали на 

планираним 

такмичењима и 

конкурсима 

("тројке", мали 

фудбал, баскет, 

међуодељењска 

такмичења и 

Мале 

олимпијске 

игре) 

150 ученика је 

учествовало 

Остварена сарадња са 

учитељима 

током године Чланови  

Већа и 

учитељи 

Припремање 

селекција за 

Мале 

олимпијске 

игре и Спортске 

игре младих и 

"Трчањем до 

звезда", 

школски крос 

сви ученици 

млађих разреда 

Организоване изложбе током године Чланови 

Већа 

реализовано 30 ученика 

старијих 

разреда и 40 

ученика 

млађих разреда 

Анализирање рада на 

крају полугодишта и на 

крају школске године 

децембар, јун Чланови 

Већа и 

Колегијум 

реализовано  100% учешће 

свих чланова 

Већа 

 

 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване, а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 
 

Оцена 

успешности  

Игре без граница за Дан 

хендикепа 

децембар Чланови 

Већа 

Реализоване 

активности за 

ученике са 

посебним 

потребама 

успешно 

реализовано уз 

учешће већине 

ученика 

специјалних 

одељења 
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Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Реализација угледних часова Услови рада током пандемије  

Учешће хора за Светосавску 

академију  

Ограничења у условима пандемије 

Остварена сарадња са драмском и 

литерарном секцијом 

Делимично остварено због услова рада 

током пандемије 

Учешће у  пројектима Није било пројектних активности због 

услова рада у пандемији 

 

Начин праћења:  Документи у којима постоји траг о активностима:  Записник Тима,  Е 

дневник, Сајт и фб школе,  

Закључак:  Стручно веће вештина је у школској 2021/22. години реализовло је углавном 

све планиране активности. Више је требало посветити пажње угледним активностима и 

пројектним активностима, као и повећавању међупредметних компетенција. 

Председник/координатор        

Весна Ивановић 

Извештај о раду већа дефектолога 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Милкица Марјановић члан 

2. Јелена Павловић члан 

3. Неда Аћимовић члан 

4. Јасна Мирковић члан 

5. Валентина Савић Радовић члан 

6. Надица Живановић члан 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Усвајање плана и 

програма рада 

стручног већа 

дефектолога 

август Одељенско 

веће 

Реализован 

план и 

програм у 

потпуности 

100% 

Организација 

активности  и 

радионица у току 

Дечје недеље 

октобар Чланови 

већа 

Записници 100% 
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Међународни дан 

особа са 

инвалидитетом 

децембар Чланови 

већа 

Записници и 

фотографије 

100% 

Анализа успеха 

ученика на крају првог 

полугодишта 

децембар Одељенско 

веће 

Сви ученици 

раде по ИОП-

у 2 и 

остварили су 

позитиван 

успех 

100% 

Новогодишњи базар децембар Чланови 

већа 

Записници и 

фотографије 

100% 

Бајковита недеља фебруар Чланови 

већа 

Записници 100% 

Ускршњи базар 

ученика са сметњама у 

развоју 

април Чланови 

већа 

Записници 100% 

Светски дан пчела мај Чланови 

већа 

Фотографије 100% 

Излет Ваљево-

Бранковина-Каона-

Ваљево 

мај Чланови 

већа 

Записници и 

фотографије 

100% 

Дани океана јун Чланови 

већа 

Записници и 

фотографије 

100% 

Анализа успеха 

ученика на крају 

школске године 

јун Одељенско 

веће 

Сви ученици 

раде по ИОП-

у 2 и 

остварили су 

позитиван 

успех 

100% 

 

Начин праћења:  Фотографије наших реализованих активности и креативних радионица 

налазе се на сајту школе као и на ФБ страници. Такође, постоје и записници свих наших 

радова. 

Закључак:  Током протекле године циљ нам је био да наши ученици имају што 

разноврснији садржај слободних активности, где могу да искажу своје потребе и 

способности. Едукативне радионице које заједнички реализујемо позитивно утичу на 

целокупан развој ученика. На овај начин постиже се осећај припадности вршњачкој 

групи, што је од великог значаја за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
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Извештај о раду стручног актива за развој школског програма 

 

Чланови стручног  актива: 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Светлана Матић логопед координатор 

2. Зорица Милић 

Биљана Вукашиновић 

Педагог 

Педагог 

члан 

члан 

3. Тања Селаковић учитељица члан 

4. Мирјана Беговић учитељица члан 

5. Мирјана Смоловић професор српског језика члан 

6. Рајна Бранковић професор српског језика члан 

7. Јелена Павловић учитељица члан 

 

РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦ

И 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТ

И (шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТ

И ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

- Конституисан је 

стручни актив за 

развој школског 

програма 

- Усаглашен је 

Школски програм 

са важећим 

Правилником о 

плану и програму 

за све разреде 

основне школе 

- Распоређена су 

задужења према 

циклусима 

август,септембар Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване. 

 

 

Прилагођен 

програм осталих 

активности који 

доприноси 

квалитету 

образовно- 

васпитног рада 

-  Сагледани и 

усаглашени 

оперативни 

планови са 

плановима које је 

прописао ЗУОВ 

- Утврђен 

распоред 

писмених- 

контролних 

задатака, 

октобар, 2021. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 
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допунска настава, 

слободне 

активности 

- Утврђен план 

посете часовима 

- Утврђен план 

рада библиотеке 

- Анализиран 

постојећи 

материјал у 

Школском 

програму 

- Усаглашен 

Школски програм 

са најновијим 

прописима 

- Утврђен план 

угледних часова 

- Анализа 

остварености 

школског 

програма на крају 

првог 

класификационог 

периода 

- Обавештено 

Наставничко веће 

о остварености 

школског 

програма на крају 

првог 

класификационог 

периода 

новембар,2021. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

- Остварена 

сарадња са 

осталим 

стручним 

органима и 

тимовима ради 

евидентирања 

измена и допуна 

Школског 

програма 

Децембар,2021. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

- Анализа 

остварености 

школског 

програма на крају 

првог 

полугодишта 

- Реализоване 

посете часовима 

Јануар,2022. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

- Анализа 

реализације 

Фебруар,2022. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

Све предвиђене 

активности су 
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ваннаставних 

активности  

- Такмичења 

- Хуманитарне 

акције 

за развој 

школског 

програма 

 

успешно 

реализоване 

- Израда 

процедуре за 

упис ученика 

1.разреда 

- Утврђен план 

посете 

предшколаца 

Март,2022. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског програ 

 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског програ 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

 

-  Анализа и 

реализација 

остварености 

Школског 

програма на крају 

трећег 

класификационог 

периода  

- Такмичења 

- Реализован план 

посете часовима 

- Спортска 

такмичења 

 

Април,2022. Чланови 

стручног 

актива 

- Анализирана 

реализација 

оперативних 

планова и 

програма 

- Стручно 

усавршавање 

Мај,2022. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

Анализа и 

реализација 

остварености 

Школског 

програма на крају 

школске године 

- Избор нових 

чланова стручног 

већа и 

координатора 

Јун, 2022. Чланови 

стручног 

актива 

Записник са 

седнице 

Стручног актива 

за развој 

школског 

програма 

 

Све предвиђене 

активности су 

успешно 

реализоване 

Начин праћења: Записник стручног актива за развој школског програма 

Подносилац извештаја: Светлана Матић 
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Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 
 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Развојни циљ  

Ускладити Школски програм и Годишњи план рада тимским радом свих стручних органа 

школе, тако да  

1.1.3. Садржаj кључних школских докумената одржава специфичности установе и услова у 

окружењу и 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу промене на 

свим нивоима деловања 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Реализовано  

1. Ускладити 

Школски програм 

који је у складу са 

Законом и 

Правилницима о 

палну и програму за 

први и други циклус 

основног 

образовања и 

васпитања и садржи 

све прописане 

елементе и садржаје 

 

 

 

 

1.1. Ускладити глобалне 

и оперативне планове за 

рад у ванредним 

условима од  1 до8. 

разреда, према важећим 

Правилницима. 

Стручни 

органи, 

Наставници и 

Тим за развој 

Школског 

програма 

Септембар 

+ 

1.2 Ускладити садржаје 

и  структуру Школског 

програма, у односу 

важеће Правилнике. 

Тим аза 

развој 

Школског 

програма 

Директор, 

стручни 

сарадници,  

Октобар 

+ 

1.3. Планирање група и 

задужења наставника на 

основу прикупљених  

изјашњења ученика за 

изборне предмете и 

слободне наставне 

активности  у наредној 

шк.години 

ОС, 

сарадници 
Мај − јун 

+ 

1.4. Презентација на 

Школском одбору и 

усвајање 

Школски 

одбор 

Септембар 

 

+ 

2.Ускладити 

Годишњи плана рада 

школе са актуелним 

докуметнима који 

важе за  реализацију 

образовно васпиног 

рада у условима 

пандемије Covid19 

2.1. Ускладити садржаје 

и динамику реализације 

у оквиру сваке 

активности за сваки 

разред. 

руководиоци 

раз. већа 

 

септембар 

 

+ 

2.2. Употпунити и 

осавременити све 

посебне програме 

васпитног рада 

Тим аза 

развој 

Школског 

програма, 

руководиоци 

тимова 

Октобар 

+ 

3. Усклађивати  

оперативно 

планирање 

организације рада 

3.1. Усклађивање  

оперативних планова 

организације рада школе 

са епидемиолошком 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

вредновање 

Током 

године 

+ 
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школе са 

епидемилолошком 

ситуацијом у 

окружењу, а  на 

основу важећих 

Упутстава 

Регионалних Тимова 

који прате 

епидемолошку 

ситуацију. 

ситуацијом у окружењу, 

а у складу са Стручним 

упутством, којим су 

дефинисани Модели  I, 

II,III 

рада 

установе.   

3.2. Сваконевно праћење 

и извештавање  о 

епидемиолошкој 

ситуацији у школи.  

Одељењски 

старешине, 

главни 

дежурни 

наставници и  

задужене 

особе за 

контакт са 

медицинском 

установом за 

јавно 

здравље.   

Сваког 

дана 

 

 

 

+ 

  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ: Развијати код ученика опште међупредметне компетенције уз употребу 

информационо комуникационих технологија и подстицати на достизање исхода који се 

односе на логичко и критичко мишљење. Припремати ученике за лако самостално сналажење 

у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу 

учења реализацијом наставе на даљину коришћењем ИКТ, као обликом образовно васпитног 

рада. 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Реализациј

а  

1. Подстицати код 

ученика развој 

међупредметних 
компетенција, 

реализацијом 

непосредне  наставе 

и наставе на даљину 

а на кључним 

копетенцијама 

сваког предмета 

1.1. Усавршавати 

вештине ученика и 

наставника  за 

реализацију наставе 

на даљину при 

коришћењу свих 

алата платформе 

Google G Suite for 

Education( Гугл 

учионица ). 

Тим за 

професионалн

и развој 

Током 

године 

+ 

1.2. Развијати код 

ученика 

међупредметне 

компетенције, 

планирањем и 

реализацијом 

наставе,свих 

предмета,  која 

омогућзнања ученику 

да комбинује знања, 

вештине и ставове 

релевантне за 

различите реалне 

Наставници, 

Струч. већа и 

педагог 

Током 

године 

+ 
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контексте који 

захтевају њихову 

функционалну 

примену.  

1.3. На кључним 

компетенцијама 

сваког предмета, 

изабрати теме у 

којима су садржаји 

применљиви у 

различитим 

ситуацијамама  и 

контестима при 

решавању различитих 

проблема и задатака 

који су неопходни 

свим ученицима за 

лично остварење и 

развој.  

Наставници, 

Стручна већа, 

педагог 

Октобар 

+ 

1.3. Развијати код 

ученика истовремено  

компетенције:  

-за учење,  

-рад са подацима и 

информацијама  

- решавање 

проблема  

-и  дигиталне  

комбиновањем  

задатака и облика 

рада, на свим 

часовима,  посебно у 

настави на даљину.  

Наставници, 

Стручна већа и 

педагог 

Током 

године  

+ 

1.4. Подстицати 

копетенције код  

ученика  за  сарадњу 

кроз  наставу и 

ваннаставне 

активности, 

реализовањем 

наставе- активности,  

тако да ученици 

сарађују са другим 

ученицима, поштују 

договорено, износе 

своја мишљења, 

наводе аргументе,  

користе различите 

изворе информација и 

употребљавају ИКТ. 

Наставници, 

Стручна већа и 

педагог 

Током 

године 

+ 

1.5. Подстицати 

копетенције  код 

ученика - одговоран 

однос према здрављу 

Сви 

наставници 

Свакодневн

о 

+ 
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и околини , 

едукацијом за 

поштовање  

епидемиолошких 

мера.   

1.6. . Подстицати 

копетенције ученика  

код ученика 

одговоран однос 

према здрављу и 

околини на 

адекватним 

садржајима 

одговарајућих 

предмета, кроз 

самостални или 

истраживачки рад 

ученика у настави и 

ваннаставним 

активностима. 

Наставници 

Повремено 

током 

године 

+ 

1.7. Подстицати 

копетенције  код 

ученика за 

одговорноучешће у 

демократском 

друштву и 

комуникацију  кроз 

поштовање правила 

понашања у школи, 

сарању, емпатију, 

акције солидарности 

и толеранцију у 

свакодневном 

понашању, 

колективним 

активностима у 

одељењској заједници 

и ученичком 

парламенту. 

Подсицање 

одговорности за своје 

поступке доследним 

реаговањем и 

упућивањем на 

грешке.  

Наставници, 

одељењски 

старешина, 

педагог,  

ученички 

парламент.  

Свакодневн

о у 

понашаљу  и 

повремене 

акције.  

+ 

1.8. . Подстицати код 

ученика естетичке  

копетенције на 

часовима уметности, 

ваннаставним 

активностима,   

свакодневној 

комуникацији на 

часовима  свих  

Наставници 
Током 

године 

+ 
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предмета  и акцијама 

за  уређење школсог 

простора.  

1.9. Подстицати 

копетенције  код 

ученика за 

предузимљивост и 

предузетништво кроз 

пројектну наставу и 

ваннаставне 

активноти. 

Наставници, 

Стручна већа и 

педагог 

Четири 

активности 

током 

године 

+ 

2. Подстицати код 

ученика развој 

међупредметних 
компетенција, 

реализацијом 

непосредне  наставе 

и наставе на даљину 

повезивањем тема и 

различитих области, 

интердисцилинарно

.  

2.1. Развијати код 

ученика 

међупредметне 

компетенције 

кроз реализацију 

интердисциплинарн

е наставе. 

2.2.. Реализовати 

угледне часове са 

интердисц. приступом 

настави (повезивањем 

садржаја сродних или 

различитих области у 

решавању проблема 

или целовитом 

сагледавању појмова).  

 

Наставници, 

стручна већа  

Четири 

активности 

током 

године 

+ 

2. Оспособљавати 

ученике за 

самостално учење и 

применунаученог у 

свакодневном 

животу, посебно у 

настави на даљину,  
применом  

разноврсних, 

адекватних  начина и  

поступака у  настави 

– учењу 

2.1. Повећати ниво 

оспособљености 

ученика у коришћењу 

различитих техника 

за самостално учење, 

прилагођавањем 

начина рада, кроз све 

врсте наставе.  

-Ученици уче како да 

ново градиво повежу 

са претходно 

наученим. 

-Ученици уче да 

користе различите 

начине за решавање 

задатака – проблема 

-Ученици уче како да 

постављају себи 

циљеве у учењу 

- ученици уче да 

користе доступне 

изворе знања. 

Наставници, 

Свакодневн

о на 

часовима  

+ 

3. Вредновање 

ефеката 

3.1. Реализовати 

угледне часове са 

циљем – 

оспособљавање 

Сваки 

наставник, 

актив  и 

педагог 

У току 

текуће 

школске 

године 

+ 
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ученика за 

самостално учење 

3.2. Анализирати 

реализоване часове са 

аспекта активности 

ученика. 

3.3. Проверити степен 

остварености учења 

на часу за сваког 

ученика. 

3.4. После анализе и 

провере евентуално 

кориговати наставне 

поступке и 

забележити измене у 

евиденцију  

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Развојни циљ: Повећати разноврсност  мера за пружање подршке ученицима у учењу у 

условима пандемије Covid19 

 

Задаци Активности 
Носици 

активности 

Време 

реализације 

реализација 

4. Ефикасно 

организовти 

наставу – учење 

за помоћ 

ученицима који 

не остварују 

основни ниво 

постигнућа 

појединих 

садржаја 

4.1. Повећати број часова 

индивидуализованог рада на 

редовном часу 

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

4.2. Повећати број часова 

индивидуализованог рада на 

часовима допунске наставе, 

припремне за поправни 

испит.  

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

4.3. Пружити додатну 

подршку ученицима који су 

одабрани за учествовање на 

међународним 

испитивањима. 

1) ICCS 2022 (главно 

тестирање)-4. раз 

2) TIMMS (пробно 

тестирање) ‒ 4. разред 

3) ICILS (пробно тестирање) 

‒ 8. разред 

Одговарајући 

наставници 

1–21. марта 

2022. до 21. 

априла 

2022. 

2- у 

периоду од 

1. марта 

2022. 

године до 

15. априла 

2022. 

3‒ у 

периоду од 

фебруара 

до априла 

2022. 
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5. Израдити 

планове рада за 

децу која 

изузетно 

напредују у 

појединим 

предметима или 

областима 

 

 

 

 

 

 

5.1. Евидентирање ученика 

која изразито напредују, 

опис области интересовања 

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

5.2. Сагледавање 

евидетирање и постојећег 

стања у области образовања 

за сваког ученика посебно 

( иницијално испитивање) 

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

5.3. Избор адекватних, 

неопходнихсадржаја и 

одређивање оптималног 

обима у захтевима за сваког 

евидентираног ученика . 

 

Сви 

наставници, 

педагог 

Током 

године 

+ 

5.4. Oсмишљавање 

ефикасних начина рада са 

сваким учеником. 

Сви 

наставници, 

педагог 

Током 

године 

+ 

5.5. Oсмишљавање начина 

проверавања и оцењивања 

ових ученика . 

Сви 

наставници, 

педагог 

Током 

године 

+ 

6. Израдити 

индивидуалне 

образовне 

планове за 

поједине ученике 

ИОП 

6.1. Идентификовати 

ученике којима су потребни 

индивидуални планови ИОП 

Сви 

наставници, 

педагог 

Септембар 

и током 

године 

+ 

6.2. Израда педагошког 

профила за идентификоване 

ученике 

Сви 

наставници, 

педагог, Тим 

за ИО 

Октобар и 

током 

године 

+ 

6.3. Израда плана 

активности за први период 

за исте ученике 

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

6.4. Реализација плана 

активности 

Сви 

наставници 

Током 

године 

+ 

6.5. Периодична евалуација 

и по потреби кориговање 

плана активности 

Сви 

наставници, 

педагог 

Током 

године 

+ 

7. Унапређење 

рада са децом 

ромске 

популације и 

деце из 

социјално 

угрожених 

породица 

7.1. Побољшање услова за 

укључивање и задржавање 

ромске деце у систему 

редовног образовања 

Тим за 

подршку 

деци ромске 

популације и 

стандард 

ученика 

Током 

године 

+ 

7.2. Повећање разноврсности 

видова подршке свим 

ученицим у условима 

пандемије:  материјална, 

емоционална  и подршка 

учењу на даљину. 

Тим за 

подршку 

деци ромске 

популације и 

стандард 

ученика,  

педагог 

Током 

године 

+ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ  ЉУДСКИМ И  МАТЕРИЈАЛНИМ  

РЕСУРСИМА 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

 

Развојни циљ:Ученици достижу квалитетнија постигнућа  јер наставници континуирано 

усавршавају наставу електронском комуникацијом, применом ИКТ у настави   примењујући 

успешно новостечена знања, у којима су се  стручно усавршавали.  

 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

реализовано  

 

 

1. Подићи 

квалитет развоја 

ученика 

адекватном 

примењивањем 

стечених знања 

наставника у 

областима у 

којима су се 

стручно 

усавршавали.  

Посебно  у 

примени  техника 

ИКТ  у 

реализацији 

наставе на 

даљину у 

условима 

пандемије Covid19 

1.1. Одабрати наставне 

циљеве и садржаје у 

којима се могу 

применити 

новостечена знања у 

наставном процесу у 

школи.  

Сваки 

наставник 

Септембар и 

октобар 

+ 

1.2.Подстицати 

ученике да што 

мотивисаније, 

успешније и  

одговорније учествују 

у реализација часова 

на даљину путем 

платформе Google G 

Suite for Education( 

Гугл учионица ). 

Сваки 

наставник 
Свакодневно 

+ 

1.3. Усавршити 

примену и 

учествовање путем 

наведене платформе и 

у другим областима 

рада у школи.   

Сваки 

наставник 
Свакодневно 

+ 

1.4. Повећати број 

наставника који 

примењују снимање 

часова за емитовање 

више пута ,по потреби, 

колегијалном 

едукацијом на 

стручним органима.  

Наставници Током године 

- 

1.5. Евалуација и 

анализа часова на 

даљину,  на основу 

Стандарда квалитета 

наставе и учења 

Наставници, 

педагог и 

директор 

Током године 

-/+ 
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ТИМОВИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Стални чланови: директор Школе  Мр Ана Савковић и педагог Школе Биљана 

Вукашиновић 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Марина Ковачевић координатор 

2. Весна Андрић члан 

3. Никола Рајевац члан 

4. Маја Станковић члан  

5 Јелена Лазаревић члан 

  

Током школске 2021/2022. године одржано је десет састанака Тима за самовредновање 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 
Оцена 

успешности 

Планирање и 

припремање 

септембар Наставничко 

веће 

Директор 

Чланови 

Тима  

Анализиран је извештај о 

самоврдновању за школску 

2020/2021.Изабрани су 

стандарди којиће бити 

самовредновани.Договорен 

је план рада Тима и 

подељена су задужења 

члановима Тима. 

Веома успешно 

Записници са 

састанака и 

резултати 

анкета 

 

Анализирање Током 

године 

Чланови 

тима 

Педагог 

Школе 

На основу података 

прикупљених техникамаа 

самовредновања 

направљена је анализа 

стања . 

Анкете – 

анализа 

Реализација 

пројеката 

,,Дигитална 

школа” 

,,Донеси свој 

дигитални 

уређај у школу” 

Звање 

Самовредновање јун Чланови 

тима  

На основу добијених 

резултата истакнуте су 

снаге и слабости   у 

предвиђеним областима 

које су самовредноване 

током школске 

2021/2022. 

Израда 

извештаја о 

самовредновању 

Евалуавија рада 

и степена 

остварености 

плана 
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Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 

 
Оцена 

успешности  

Учешће у пројекту 

,,Донеси свој дигитални 

уређај у школу” 

јун Ученици 3. 

разреда  

учитељице  

Мирјана 

Беговић, 

Марина 

Ковачевић 

и Весна 

Андрић 

Коришћење 

дигиталних 

уређаја, учење  

како користити 

QR кодове кроз 

квизове, 

питалице, пазле, 

тестове... 

Акциони план 

Презентација 

Филм 

Државно тестирање 

ученика 4. разреда 

јун Ученици 4. 

разреда 

Анализа тестова Резултати  

 

Начин праћења:  Записник Тима, Извештај рада Тима за самовредновање, Извештај 

вредновања рада Школе, Сајт школе, Фс школе 

Закључак: Током школске 2021/202. године Тим за самовредновање је успео да 

спроведе активности у свим предвиђеним областима и то: Планирање, програмирање и 

извештавање; Настава и учење; Образовна постигнућа ученика; Подршка ученицима, 

Етос и Организација рада Школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

На основу анализираних анкета, упитника и тестова истакнуте су снаге и слабости у 

свакој области и на основу извештаја о самовредновању рада Школе биће написан план 

самовредновања у складу са школским развојним планирањем за школску 2022/2023. 

годину. 

ИЗВЕШТАЈ ТИМA ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Циљеви: Унапређивање квалитета живота ученика кроз стварање безбедне средине за 

живот и рад ученика и спровођење мера интервенције у ситуацијама када се јавља 

насиље, злостављање и занемаривање. 

Активности/садржаји Време одржавања Реализатор Начин праћења 

- ФормирањеТима 

- Усвајање плана 

активности 

- Анализа садржаја 

Посебног протокола 

- Упознавање 

одељенских старешина 

и других предметних 

наставника са 

садржајем Посебног 

протокола 

- Упознавање ученика 

са Посебним 

протоколом кроз часове 

одељенског старешине 

септембар - 

октобар 

Координатор и 

чланови Тима,  

педагог, директор, 

одељењске 

старешине 

Увид у записнике 

Тима и записник 

Наставничког већа 
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- Упознавање родитеља 

са Посебним 

протоколом кроз 

родитељске састанке 

- Умрежавање свих 

кључних носилаца 

превенција насиља 

(Наставничко веће, 

Ученички парламент, 

Савет родитеља, 

Школски одбор) 

- Упознавање родитеља 

будућих првака о 

правилима понашања 

ученика у Школи  

- Организација 

дежурства наставника у 

циљу осигурања 

безбедности ученика у 

Школи 

- Вођење књиге 

дежурства у којој се 

бележе активности 

везане за нарушавање 

реда 

Током године Директор, 

Наставничко веће, 

наставници 

Књига дежурстава у 

Школи и спискови 

дежурних 

наставника 

- Развијање културе 

понашања и 

толеранције 

различитости кроз 

часове ОС 

- Израда паноа и 

презентација на тему 

ненасиља 

- Јачање сарадње са 

институцијама из 

локалне заједнице 

МУП, Дом здравља, 

Центар за социјални рад 

- Предавање на тему 

насиља 

- Праћење ризичног 

понашања ученика 

- Учешће у 

хуманитарним акцијама 

са циљем да се код 

ученика развије 

емпатија и солидарност 

Током године Координатор и 

чланови Тима,  

педагог, директор, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

Записници часова 

ОЗ, Записници са 

састанака Тима, 

часови Грађанског 

васпитања, 

записници 

Наставничког већа 
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- Индивидуално- 

саветодавни рад 

педагога и дефектолога 

са ученицима који 

имају проблеме у 

понашању 

- Разговор са 

родитељима ученика 

који трпе насиље 

- Разговор са 

родитељима ученика 

који чине насиље 

- Примена механизма 

интервенције у складу 

са Посебним 

протоколом 

- Пријава насиља и 

анализа евидентираних 

података 

Током целе године Координатор и 

чланови Тима,  

педагог, директор, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

Записници са 

састанака Тима, 

записници 

одељењских 

старешина у ес-

Дневнику, извештаји 

одељењских 

старешина Тиму и 

извештаји Тима 

директору Школе 

- Праћење врста насиља 

- Примена мера за 

сузбијање или 

ублажавање учињеног 

насиља 

- Укључивање 

родитеља у решавање 

проблема 

- Праћење ефеката 

предузетих мера у раду 

са ученицима са 

проблемима у 

понашању 

Током целе године Координатор и 

чланови Тима,  

педагог, директор, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

Записници са 

састанака Тима, 

записници 

одељењских 

старешина у ес-

Дневнику, извештаји 

одељењских 

старешина Тиму и 

извештаји Тима 

директору Школе 

- Анализа рада Тима 

- Израда полугодишњег 

и годишњег извештаја 

рада Тима 

Децембар 

 

јун 

Координатор и 

чланови Тима, 

педагог, директор, 

одељењске старешине, 

наставници 

Записници Тима, 

Извештаји рада 

Тима  

 

Сарадници у раду: одељењске старешине, наставници, запослени у Школи 

Закључак: Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања спровео је 

скоро све планиране превентивне и интервентне активности у складу са Посебним 

протоколом за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. 

Одржано је 20 састанака Тима, а записници су уредно вођени, као и евиденција 

одељењских старешина. Сви записници са одржаних састанака тимова заводе се у 

рачуноводству и чувају код педагога Школе. Наставници су прошли обуке на платформи 

МПНТР „Чувај ме”.  

Подносилац извештаја: Мирјана Смоловић, координатор Тима 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
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Редни број Име и презиме Функција у тиму 

1. Биљана Вукашиновић, координатор координатор 

2. Бојана Лаловић Милановић  члан 

3. Марија Вуковић члан  

4. Виолета Кењић члан 

5. Марина Ковачевић члан 

6. Оливера Продановић члан 

7. 
Бранко Вуковић 

представ. јединице лок. 

самоуправе 

8. 
Николина Павловић 

представ. Ученичког 

парламента 

9. Биљана Митровић представ. Савета родитеља 

 

Област рада: областима дефинисаним стандардима квалитета рада установа 

Циљ: унапређење квалитета рада установе 

Сарадници у раду: Тим за самовредновање, Тим за стручно усавршавање,Стручни актив за 

развојно планирање, стручна већа и тимови 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 
Оцена 

успешности 

Конституисање 

Тима   

септембар директор конституисан 

тим 

одржани 

састанци 

 

 

израда плана рада 

Тима 

септембар  чланови тима дефинисани 

елементи 

потребни за 

израду 

Програма 

 

Анализа ефеката 

предузетих мера за 

унапређивање 

квалитета рад 

на  

класификационим 

периодима 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање, 

стручна већа и 

тимови 

анализа 

извештаја 

стручних већа, 

тимова и 

стручних 

актива  

 препоруке за 

рад  

- израда 

Извештаја са 

анализом 

стања и 

препорукама 

за унапређење 

 - 

презентовање 

Извештаја на 

Педагошком 

колегијуму, 

Школском 

одбору и 
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Савету 

родитеља 

Учешће у креирању 

Развојног плана, 

Школског 

програма, 

Годишњег плана 

рада и Извештаја о 

реализацији 

Годишњег плана 

рада 

јун-септембар Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

самовредновање, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

дефинисани 

приоритети за 

унапређивање 

 усвојени 

предлози 

активности 

 

Праћење развоја 

компетенција 

наставника и 

стручног 

сарадника у односу 

на захтеве 

квалитетног 

васпитнообразовног 

рада, резултате 

самовредновања и 

спољашњег 

вредновања 

 Тим за 

самовредновање 

 Тим за стручно 

усавршавање 

  

Израда пројеката 

који су у вези са 

обезбеђивањем 

квалитета рада и 

развој Школе 

Током године Чланови тима 

чланови 

колектива 

пројекат 

„Дигитална 

школа“ 

пројекат е 

Твининг 

„Руком да ти 

кажем“ 

Имплементаци

ја активности 

пројекта  

ICCS 2022 и 

ТИМСС 

националног 

тестирања за 

ученике 4. 

разреда 

ИЦИЛС за 

ученике 8. 

разреда 

Пројекат„Подр

шка систему 

осигурања 

квалитета на 

националном 

нивоу“, Завод 

за вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

тестирање 

ученика 
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четвртог и 

седмог 

разреда.  

Обезбеђивање 

услова за 

квалитетан рад и 

развој Школе 

Током године Директор 

Чланови тима  

  

Презентовање 

прописа важних за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе и праћење 

њихове примене 

Током године Директор, 

Стручни 

сарадник, 

секретар, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установ 

сви прописи 

доступни на 

огласној табли 

и сајт школе 

презентоване 

измене и 

допуне 

прописа на 

Наставничком 

већу 

 

Сарадња са 

органима Школе и 

другим субјектима 

у Школи и ван ње 

на испуњавању 

задатака из своје 

надлежности 

Током године координатори 

тимова 

запослени 

Директор 

Остварена 

сарадња 

унутра и ван 

школе 

 

Израда извештаја о 

раду Тима за 

школску 2020/2021. 

год 

Током године    

Вредновање рада 

наставника 

током године  посета 

часовима 

разматрање 

Извештаја о 

педагошко 

инструктивном 

раду са 

препорукама 

за унапређење 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА БРИГУ О ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА 
 

Редни број Име и презиме Функција у тиму 

1. Мирјана Лукић координатор 

2. Биљана Тодоровић члан 

3. Бранка Старчевић члан 

4. Јелена Лазаревић члан  

5. Слободанка Ашковић члан 

  

Задатак тима је да током године води открива и даје подршку талентованим и надареним 

ученицима, као и праћење такмичења.   
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Активности/ 

садржаји 

Време одржавања Реализатор Начин праћења 

Формиран тим 

Израда и усвајење 

плана рада 

 

август Чланови тима Увид у записнике са 

састанка тима 

Идентификација 

надарених и 

талентованих ученика 

Током године Чланови тима Увид у записнике са 

састанка тима 

Праћење успеха 

ученика из 

предходних година 

Подршка 

талентовасним и 

надареним ученицима 

у редовној настави 

Током године Чланови тима, 

предметни 

наставници 

Праћење успеха 

ученика током 

школске године, 

праћење рада 

ученика на  

такмичењима, 

секцијама, 

ваннаставним 

активностима 

Подршка надареним и 

талентованим 

ученицима у додатној 

настави 

Током године Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Праћење успеха 

ученика током 

школске године 

Подршка надареним и 

талентованим 

ученицима у 

истраживачком раду 

Током године Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

педагог 

 Праћење успеха 

ученика током 

школске године 

 

Припрема за 

такмичења 

Током другог 

полугодиште 

 

Предметни 

наставници, 

 

Праћење успеха 

ученика током 

школске године 

Промоција ученика 

успешних у разним 

облицима активности 

Током другог 

полугодиште 

Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

 

Увид у записнике са 

састанка тима, 

фотоографије са 

такмичења, ообјаве 

на сајту школе, 

Фејзбук страница 

школе 

Промоција ученика 

такмичара и њихових 

постигнућа и израда 

пропратне 

документације 

Током другог 

полугодиште 

Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Увид у записнике са 

састанка тима, 

фотоографије са 

такмичења, ообјаве 

на сајту школе, 

Фејзбук страница 

школе 
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Трибине и предавања у 

школи и ван школе 

Током године Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине 

Увид у записнике са 

састанка тима, 

фотоографије са 

такмичења, ообјаве 

на сајту школе, 

Фејзбук страница 

школе 

Презентација 

истраживачких радова 

Током другог 

полугодиште 

Чланови тима, 

предметни 

наставници 

Увид у записнике са 

састанка тима, 

фотографије са 

догађаја и изложби 

Анализа резултата и 

награђивање вуспеха  

надарених и 

талентованих ученика 

Крај школске 

године 

Чланови тима, 

предметни 

наставници, 

Наставничко веће 

Увид у записнике са 

састанка тима, 

записник са 

Наставничког већа 

Израда извештаја 

годишњег рада тима 

Јул Координатор тима Извештај тима 

 

Сарадници у раду: Предметни наставници, одељерњске старешине, стручни сарадници 

школе. 

Закључак: Остварена успешна сарадња са ученицима, предеметним наставницима, 

осталим тимовима, месном заједницом...Записници тимова вођени уредно. Сви 

записници са одржаних састанака тимова заводе се код секретара школе. Део наставника 

води евиденцију о напретку ученика у педагошким свескама.Ове школске године 

значајан број ученика је укључен у такмичења и конкурсе, на којима су остварили 

запажене резултате.  Наредну школску годину  већу пажњу посветити мотивацији и 

награђивању ученика за њихове успехе. 

 

Активности/ садржаји који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Посете: Музеју, Модерној галерији Нема остварених свихпосета због пандемије 

корона вируса. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Чланови тима 

Р.Б. Име и презиме Занимање Функција у тиму 

1.  Валентина Савић Радовић дефектолог Координатор 

2.  Светлана Матић логопед Члан 

3.  Јасна Мирковић дефектолог Члан 

4.  Надица Живановић дефектолог Члан 

5.  Милкица Марјановић дефектолог Члан 

6.  Јелена Павловић дефектолог Члан 

7.  Неда Аћимовић дефектолог Члан 
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8.  Слободанка Ашковић професор разредне наставе Члан 

9.  Рајна Бранковић професор српског језика Члан 

10.  Данијела Јанковић педагошки асистент Члан 

11.  Снежана Остојић представник Савета родитеља Члан 

12.  Бранко Вуковић представник локалне самоуправе Члан 

13.  Ана Вилотијевић представник Ученичког 

парламента 

Члан 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Подсећање чланова 

Наставничког већа о 

циљевима 

инклузивног 

образовања, као и 

наобавезу 

израде и 

реализације ИОП-а 

за ученике којима је 

то 

потребно 

Август 

2021. 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Чланови 

Наставничког 

већа 

упознати са 

циљевима 

инклузивног 

образовања, као 

и на обавезу 

израде и 

реализације 

ИОП-а за 

ученике којима 

је то потребно 

 

Евалуативни 

извештај о 

реализацији ИОП-а 

за 

ученике током 

2020/21. и предлози 

за реализацију 

ИОП-а за 2021/22. 

Прва 

половина 

септембра 

2021. 

и током 

године 

Стручни тим 

за инклузивно 

образовање и 

Наставничко 

веће 

 

Анализирана 

реализација ИОП-

а за ученике 

током 

2020/21. и дати 

предлози за 

реализацију ИОП-

а за 2021/22.  

 

Операционализација 

активности у вези са 

инклузивним 

образовањем, као 

саставни део 

Годишњег 

плана школе 

Почетак 

септембра 

2021. 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Урађен школски 

план акције за 

инклузивно 

образовање 

Идентификација 

нових 

ученика за које је 

потребна 

израда ИОП-а 

Током 2021/22. Стручни тим 

заинклузивно 

образовање 

Идентификовани 

ученици по 

разредима 

и одељењима 

 

Израда ИОП-а за 

сваког 

идентификованог 

ученика 

Прва 

половина 

септембра 

2021. 

Тимови који 

су 

формирани 

посебно за 

Урађени ИОП-и 

за 

сваког 

идентификованог 
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и током 

године. 

сваког 

ученика 

ученика за период 

3-6 месеци 

Праћење 

реализације ИОП-а 

за свакогученика 

Током 2021/22.  Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Ученици 

делимично 

успешно 

савладали 

задатке 

предвиђене 

ИОП-ом и 

постигли 

очекиване исходе 

Израда нових ИОП-а 

и 

кориговање 

постојећих у складу 

са праћењем 

напредовања сваког 

идентификованог 

ученика и 

резултатима 

вредновања ИОП-а 

на полугодишту шк. 

2021/22. 

Фебруар 2022. Тимови који 

су 

формирани 

посебно за 

сваког 

ученика 

Урађени нови 

ИОП-и 

и кориговани 

постојећи према 

потребама и 

напредовању 

сваког 

идентификованог 

ученика за 

наредни 

перод 3- 6 месеци 

Континуирана 

сарадња са 

Интерресорном 

комисијом 

Током 

године 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Реализовани 

састанци 

са члановима 

Интерресорне 

комисије 

 

Планирање, 

организовање и 

спровођење 

прилагођеног 

завршног испита за 

ученика 8. разреда 

који се школовао 

по ИОП-у 2 

Април, мај 

2022. 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање и 

ОС 

Урађен и 

спроведен 

прилагођен 

завршни 

испит 

Годишња 

евалуација 

инклузивног 

образовања 

Јун 2022. Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

Спроведена 

евалуација 

примењиваних 

ИОП-а 

Остварени 

предвиђени 

циљеви 

 

Подносилац извештаја: Валентина Савић Радовић 

 

 



109 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ И 

МЛАДИХ 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Вања Aнђелковић координатор 

2. Наташа Несторовић - Андрић члан 

  

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање тима  септембар Наставници Формиран Тим  Веома 

успешно 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови 

тима  

Урађен план 

рада и усвојен 

Веома 

успешно 

Предавање за ученике 

првог разреда на тему „ 

Безбедност деце у 

саобраћају -  Спречавање 

трауматизма“. 

8. 9. 2021. 

године 

Чланови 

тима  

Реализовано 

предавање 

Веома 

успешно 

 Приказана два поучна 

видеа на тему 

“Другарство“ и „Циција“ 

ученике другог и 

четвртог разреда 

23.11. - 26. 11. 

2021. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

координатор 

Тима 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 

Направљен постер на 

тему „Штетност 

пушења“. 

29. 11. 2021. 

године 

Наставници 

и ученици 

Направљен 

постер 

Веома 

успешно 

Приказана два поучна 

видеа на тему 

“Другарство“ и 

„Циција“за ученике 

првог и трећег разреда 

25. 11. - 30. 

11. 2021. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

координатор 

Тима 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 

Додела награда на 

ликовном конкурсу за 

шест ученика  

25. 12. 2021 Завод за 

јавно 

здравље и 

наставници 

разредне 

наставе 

Додела награда Веома 

успешно 

Приказан поучан видео 

на тему „Природа 

22. 2. - 28. 2. 

2022. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

координатор 

Тима 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 

Направљен едукативни 

постер на тему 

„Наркоманија“ 

11. 4.2022 Наставници 

и ученици 

Направљен 

постер 

Веома 

успешно 

Приказан поучан видео 

„Пажљивко“ за ученике 

првог и другог разреда 

19.5.– 26. 5. 

2022. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 
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координатор 

Тима 

 Анализиран план Тима 

и остварене активности 

и предложен нови 

координатор Тима 

      јун координатор 

Тима 

Анализа рада Успешно 

 

 

Садржаји/активности 

Које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи/ 
 

Оцена 

успешности  

 Приказана два поучна 

видеа на тему 

“Другарство“ и „Циција“ 

ученике другог и 

четвртог разреда 

23.11. - 26. 11. 

2021. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

координатор 

Тима 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 

Приказан поучан видео 

на тему „Природа 

22. 2. - 28. 2. 

2022. 

Наставници 

разредне 

наставе и 

координатор 

Тима 

Приказана два 

поучна видеа 

Веома 

успешно 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

„Улога породице у превенцији болести 

зависности“ - трибина за родитеље 

Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

Представа „Никад хероин“ (6., 7. и 8. 

раз.) 

Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

„Дрога и алкохол“ - предавање Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

„Упознајмо полицију“- предавање Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

Играно-документарни филм „Корак до 

дна - алкохол“ 

Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

„Малолетничка деликвенција“- 

предавање 

Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

„Трговина људима“- предавање Нема остварених активности због пандемије 

корона вируса. 

 

Начин праћења:  Записник Тима за превенцију ризичног понашања деце и младих, 

електронски  дневник, сајт Школе.. 
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Закључак:  Добар део планираних активности реализоване су у складу са измењеним 

режимом рада и епидемиолошким мерама. Неке планиране активности нису могле да се 

реализују због епидемије корона вируса и ванредног стања у држави. Детаљнији описи 

активности се налазе у записницима Тима за превенцију ризичног понашања деце и 

младих, као и у електронском дневнику. 

                                                                   Вања Анђелковић, координатор Тима 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Милован Лековић координатор 

2. директор Ана Савковић члан 

3. педагог Зорица Милић члан 

4. Зорица Томић члан  

5. Мирјана Беговић члан 

6. Светлана Арсић члан 

 

Након одласка у пензију нови члан тима уместо Зорице Милић је нови педагог Биљана 

Вукашиновић. 

Сарадници у реализацији плана су наставници разредне и предметне наставе. 

Током године задатак Тима је да осигура динамичније и ангажованије комбиновање знања, 

вештина и ставова за различите реалне контесте који захтевају њихову функционалну примену. 

Активности/садржаји Време одржавања Реализатор Начин праћења 

Формиран тим. 

Израда и усвајење плана 

рада. 

Имплементација 

међупредметних 

компетенција у 

глобалне и оперативне 

планове 

Септембар Чланови Тима, 

наставници 

Увид у записнике. 

Преглед школске и 

педагошке 

документације. 

Планирање пројеката, 

тематских дана и др. 

активности и 

манифестације којима 

се код ученика развијају 

међупредметне 

компентеције и 

предузетништво. 

Током године Наставници Преглед е дневника. 

Увид у базу 

оперативних и 

глобалних планова. 

Преглед записника 

Тимова и Већа. 
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Међупредметне 

компетенције и 

предузетништво у 

законским оквирима – 

презентација на 

Наставничком већу. 

Током године Педагог  Извештаји 

Наставничког већа. 

Јачање и оснаживање 

компетенција 

наставника за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва кроз 

похађање семинара и 

обука. 

Током године Педагог, 

Тим за стручно 

усавршавање. 

Сертификати  

Реализација планираних 

пројеката и активности 

Током године Наставници Преглед е дневника. 

Увид у базу 

оперативних и 

глобалних планова. 

Преглед записника 

Тимова и Већа. 

Праћење остварености 

планираних активности. 

Током године Чланови Тима Преглед е дневника. 

Преглед записника 

Тимова и Већа. 

Презентовање на 

стручним органима 

резултата рада и 

активости којима се 

развијају 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво. 

Током године Наставници 

реализатори 

Извештаји 

Наставничког већа. 

Анализа рада Тима и 

израда годишњег 

извештаја 

Јун Чланови Тима Презентације. 

Извештај. 

 

Закључак: Детаљнији описи активности налазе се у записницима као и у е – дневнику. 

Треба нагласити да реализација рада Тима отежана због обустављања наставе у школама 

и преласка на онлајн наставу као и извођења наставе комбинованим моделом због 

пандемије корона вируса. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БРИГУ О УРЕЂЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 

Чланови тима: Неда Аћимовић-координатор, Тања Селаковић, Јасмина Стојановић, 

Светлана Арсић, Бојана Лаловић Милановић 

Током године задатак тима је развијање еколошке свести и правилног односа према 

заштити и унапређењу животног простора, као и проналажење и решавање проблема 

који се тичу уређења окружења. 
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Активности/садржаји Време одржавања Реализатори Начин праћења 

Формирање тима 

Израда и  усвајење 

програма и плана рада 

Тима 

 

 

септембар Тим Записници 

Учешће Тима у 

реализацији свих 

текућих послова током 

школске године  

Токомгодине Тим 

 

Записници 

Уређење школског 

ентеријера (учионица, 

ходника, канцеларија, 

библиотеке,паноа ) 

Токомгодине Тим и сарадници у 

реализацији плана-

сви запослени 

Записници 

 

Уређење екстеријера 

(школског дворишта и 

простора око школе) 

Током године Тим и сарадници у 

реализацији плана-

сви запослени 

Записници 

Сарадња са друштвеном 

заједницом 

(Електроисток, Видрак, 

Ерозија, 

Пољопривредна школа) 

Током године Тим и сарадници у 

реализацији плана-

сви запослени 

Записници 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ РОМИМА И ПРАЋЕЊЕ ДЕЧИЈЕГ 

СТАНДАРДА 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Данијела Јанковић координатор 

2. Милена Миловановић записничар 

3. Светлана Матић члан 

4. Валентина Савић Радовић члан  

5. Светлана Остојић члан 

6. Филип Марковић члан 

7. Бранко Вуковић члан 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање тима  август Директор 

школе 

Кординатор 

Тима 

Формиран Тим 

за подршку 

Рома и 

стандарда 

ученика 

Успешно 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови 

тима  

Усвојен план 

рада Тима 

Успешно 
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Сумирање постигнутих 

резултата на крају 

тромесечја 

новембар 

април 

 

Чланови 

тима 

Сумирани 

резултати 

ученика 

Успешно 

Сумирање постигнутих 

резултата на крају 

полугодишта 

децембар 

јун 

 

Чланови 

тима 

Сумирани 

резултати 

ученика 

Успешно 

Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

јануар 

јун 

Чланови 

тима  

Урађени 

извештаји 

Успешно 

Хуманитарна акција 

,,Друг – другу“ 

 

током године 

Запослени у 

школи 

Обезбеђују се 

одећом и 

обућом 

социјално 

угрожени 

ученици 

Успешно 

Прађење рада и 

напредовања ученика 

који се образују по ИОП-

у 

 

Током године 

Чланови 

тима 

Прилагођавање 

рада ученика у 

складу са 

његовим 

могућностима 

Успешно 

Афирмативне мере за 

ученике ромске 

националности 

приликом уписа у 

средње школе у виду 

додатних бодова 

март 

мај 

 

Чланови 

тима 

Ученици 

остварују право 

на додатне 

бодове 

Успешно 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Укључивање у припрему прославе 8. 

априла Светског дана Рома у оквиру 

градске манифестације 

Град је није реализовао јер захтева окупљање 

које није у складу са епидемиолошком 

препоруком 

 

Начин праћења:  Документи у којима постоји траг о активностима нпр Записник Тима,  

Е дневник, Сајт и фб школе,  

Закључак: У току  школске 2021/2022. години ученицима је обезбеђена одећа и обућа у 

оквиру хуманитарне акције ,, Друг -другу,, школски прибор у оквиру Акционог плана 

града Ваљева за образовање Рома. Ученици су напредовали у складу са својим 

могућностима. Вођена је документација и евиденција напредовању ученика који се 

образују по ИОП-у. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Маја Станковић координатор 

2. Mирјана Смоловић члан 

3. Небојша Тодоровић члан 

4. Милован Лековић члан  

5. Весна Ивановић члан 

6. Милосав Милић члан 

  

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање тима  август Наст.веће Формиран тим  успешан 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови 

тима  

Усвојен план 

рада тима 

успешан 

Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

август Чланови 

тима  

Усвојен 

извештај о раду 

успешан 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са 

модернизованим 

занатско-

техничким 

профилима 

III, IV, V Одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Записник са тима Успешан 

Родни стереотипи 

при избору 

занимања; 

Тестирања 

ученика 

Тестовима 

професионалних 

интересовања 

XI, XII Педагог 

школе, 

одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Записник са часа 

одељењске 

заједнице; 

Записник тима 

Успешан 

Гостовања 

бивших ученика 

школе 

II Одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Записник са тима Успешан 
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Дани „отворених 

врата“ средњих 

школа 

II, III, IV, V Одељењске 

старешине 

осмог 

разреда 

Записник са тима Успешан 

 

Закључак: Планиране активности Тима су успешно реализоване што доказује висок 

проценат уписаних ученика по првој жељи, а то је 82%, републички просек је 65%. Сви 

ученици су уписани у првом уписном кругу. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ, ШКОЛСКOГ САЈТА, 

САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА, РЕДАКЦИЈУ ЛИСТА 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Драган Павловић координатор 

2. Јелена Димитријевић члан 

3. Оливера Продановић члан 

4. Небојша Тодоровић члан  

5. Љиљана Павловић члан 

6. Мирјана Беговић члан 

  

Реализовани садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање тима  август Наст.веће Формиран је 

Тим 

100% 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

септембар Чланови 

тима  

Усвојен је план 

и започета је 

реализација 

100% 

Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

Јануар/Јун Чланови 

тима  

Написан је 

Извештај о раду 

100% 

 

Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 
 

Оцена 

успешности  

Израда сајта септембар Тим за 

промоцију 

школе 

Није све 

реализовано 

како је 

планирано 

Било је 

техничких 

проблема 

Израда школског листа 

„Наш глас“ 

21. март Новинарска 

секција и 

ментори 

Часопис 

одштампан и 

подељен 

100% 
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ученицима и 

другима 

Награда за најбољег 

библиотекара године 

27. фебруар Библиотекар 

Бојана 

Лаловић 

Врло запажено 

у медијима и 

јавности 

100% 

Сусрет литерарних 

секција 

12. мај Ученици 

школе 

Постало 

традиција 

100% 

Израда плаката 19. април Ученици 

школе 

Урамљени 

плакати наших 

ученика 

100% 

Дигитална школа 10. април Марина 

Ковачевић 

Успешна 

интеграција 

Дигиталне 

технологије 

100% 

Изложби у 

Интернационалном 

студију „Мића 

Трнавац“ 

30. март Мирјана 

Лукић, 

ученици 

Награђени 

ученици 

100% 

Изјава за медије 

директора школе и 

координатора пројекта 

„Дигитална школа“ 

10. април Директор 

школе и 

координатор 

пројекта 

Гостовање у 

неколико 

електронскиих и 

штампаних 

медија 

100% 

Одржано књижевно, 

поетско и музичко вече 

бивших ђака и 

наставника 

13. јун Библиотекар, 

логопед, 

запослени у 

Школи 

Врло запажено 

у медијима и 

јавности 

100% 

Гостовање 

библиотекара на ТВВА 

плус 

1. август Библиотекар Разговор о 

књигама и 

школској 

библиотеци 

100% 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Промоција путем сајта је била 

нередовна 

Пад сајта због техничких проблема у једном 

делу школске године 

 

Начин праћења:  Све активности Школе, њених ученика и запослених приказане су на 

сајту Школе, на фејсбук страници Школе и у школским новинама, док је одређени број 

активности и медијски испраћен 

Закључак: Због отежаних услова у пандемији Короне било је потешкоћа у реализацији 

неких идеја. Ипак многи успеси наше Школе су показани и Школа се представила 

јавности као успешна и креативна. 

 

https://www.facebook.com/CetvrtaskolaValjevo/posts/pfbid02A6GCnEzupu2QoaUk6fERjaxT7TkuijMdSVjsPEUGyufcdbDjE3ERXaYPp7mfBeE8l?__cft__%5b0%5d=AZUxgHJ0aB2vg_JHOXveJ52gc0ZBCdpih-Atxx3tXy3vsKJNh1IbLw6XrPp3IL6KfazQeznAzKGnunMHuROVS7XDu2CH-2a70ByL6Q60qpW8kulwPOjDogtQz4hsjr6t-gwuNE_9pbt3hKviE-sDJPtQH_t55RVcGgA1GjxL37cibuNJnMvKjkgzo0dQooHoUUY&__tn__=%2CO%2CP-R
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Чланови 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Биљана Тодоровић, професор 

музичке културе 

координатор 

2. Биљана Вукашиновић, педагог члан 

3. Ана Савковић, директор члан 

4. Марина Ковачевић, професор 

разредне наставе 

члан 

 

Реализован

и садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена успешности 

Формирање 

тима  

август Наставничко 

веће 

Унапређивање 

квалитета 

образовно-

васпитног рада 

кроз различите 

облике стручног 

усавршавања, који 

доприносе развоју 

компетенција К1, 

К2, К3, К4. 

Стицање знања, 

вештина и 

компетенције у 

установи и ван ње 

са циљем 

побољшања 

васпитно 

образовног рада. 

Компетенција за 

наставну област, 

предмет и 

методику наставе. 

Компетенција за 

поучавање и 

учење. 

Компетенција за 

подршку развоју 

личности ученика. 

Компетенција за 

комуникацију и 

сарадњу са 

ученицима као и са 

родитељима. 

Тим је током школске 

године пратио и 

евидентирао облике 

професионалног 

развоја свих 

запослених наставника 

и стручних сарадника 

(Записници Тима), и 

на тромесечном нивоу 

извештавао директора 

о професионалном 

развоју и остваривању 

личног плана ПР 

наставника и стручних 

сарадника. На основу 

правилника о ПР, 

прикупљени су и 

евидентирани докази о 

ПР. Утврђено је да су 

обухваћене различите 

области и  нивои 

реализованих 

активности које 

доприносе развоју 

компетенција (К1 К2 К3 

К4 ) наставника и 

стручних сарадника и 

заључено је да је план 

у потпуности 

остварен. 
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Стицање 

компетенција за 

наставну област, 

предмет и 

методику наставе. 

Стицање 

компетенција за 

поучавање и учење 

Стицање 

компетенција за 

подршку развоју 

личности ученика. 

Стицање 

компетенција за 

комуникацију и 

сарадњу са 

ученицима као и са 

родитељима 

Усвајање 

предлога 

плана рада 

тима 

септембар Чланови тима    

Планирање 

облика 

професионал

ног развоја   

септембар Наставничко 

веће, чланови 

Тима 

  

Прикупљање 

документа о 

вредновању 

професионал

ног развоја у 

установи и 

ван установе 

по завршетку 

наставе у 

школској 

2021/2022. 

години 

јун Чланови тима   

Анализа 

извештаја о 

професионал

ном развоју 

свих 

запослених 

 

август Чланови тима    
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Хронолошки приказ реализованих облика стручног усавршавања у школској 2021/22. 

години: 

Септембар 

У установи 

- 7. 9. 2021. Огледни час са представљањем, анализом примене и евалуације уџбеника 

"Дигитални свет за 1. разред ош и Дигитални свет  2. разред ош у трајању од 2 

сата  "Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар" Београд. 

Огледни час је реализовала Виолета Кењић и остварила 10 бодова. 

- 10. 9. 2021. Новинарска секција – Часопис „Осмак“ и „Смена генерација“ објављен на 

сајту школе. Уредник часописа била је Љиљана Павловић, професор српског језика и 

књижевности и остварила 5 бодова. 

- 13. 9. 2021. ,,Обука радника из области заштите од пожара“. Обуку су похађали сви 

запослени. Остварено је по 2 бода. 

- 16. 9. 2021. Обука ,,Примена едукативне платформе (е ucionica) у раду са ученицима у 

Школи“. Обуку су похађали сви чланови Наставничког већа. Остварен је по 1 бод. 

- 23. 9. 2021. „Обука за запослене – породично насиље“. Обуку је похађала Гордана 

Нешић и остварила 16 бодова. 

- 25. 9. 2021. Обука ,,Примена едукативне платформе у настави на даљину (е ucionica)“. 

Обуку су похађали сви чланови Наставничког већа. Остварен је по 1 бод. 

- 26. 9. 2021. Презентација ,,Законска регулатива – Правилник о поступању у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање. Презентацији су присуствовали сви чланови 

наставничког већа и остварили по 2 бода. Презентацију је реализовала Мирјана 

Смоловић и остварила 5 бодова. 

- 28. 9. 2021. Обука „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“. Обуку је похађала Гордана Нешић и остварила 16 бодова. 

 

Ван установе 

- 2. 9. 2021. Вебинар ,,Вредности, вештине и врлине у одељењу“. Вебинар је похађала 

Милена Миловановић и остварила 1 бод. 

- 9.9.2021 Вебинар "Леткроздигиталнисвет 2". Вебинарсупохађали:ВиолетаКењић, Тања 

Селаковић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Небојша Тодоровић. 

Остваренјепо 1 бод. 

- 9.-10. 9. 2021. Конфренција ,,Медијска писменост у настави“ – eTwinning. 

Присуствовала је Новка Мосуровић Андрић и остварила 4 бода. 

- 14. 9. 2021. Презентација уџбеника Дигитални свет за 1. и 2. разред основне школе. 

Презентацији је присуствовала Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 14. 9. 2021. Вебинар ,,Седам савета за наставнике на почетку школске године“. 

Присуствовала је Слободанка Ашковић и остварила 1 бод. 

- 16. 9. 2021. Вебинар ,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи“ 

ИК Клет, Логос и Фреска. Присуствовали су: Милена Миловановић, Слободанка 

Ашковић. Остварен је по 1 бод. 
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- 19. 9. 2021. Вебинар ,,Седам савета за наставника на почетку школске године“. Обуку 

је реализовала Новка Мосуровић Андрић и остварила 16 бодова. Вебинар је похађала 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић, Сузана Јаневска. Остварен је по 1 бод. 

- 25. 9. 2021. Вебинар ,,Примена едукативне платформе у настави на даљину“ ИК Клет, 

Логос и Фреска. Присуствовала је Милена Миловановић и остварила 1 бод. 

- 25.-26. 9. 2021. Семинар ,,Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у 

друштву“. Семинару су присуствовали Никола Рајевац и Сузана Јаневска и остварили 

16 бодова. 

- 28. 9. 2021. Обука ,,Дигитални свет“ – 2. разред. Обуку је похађала Новка Мосуровић 

Андрић и остварила 8 бодова. 

- 29. 9. 2021. MozaBook дигитални час Вулкан е-знање. Учествовала је Милена 

Миловановић и остварила 1 бод. 

- 31. 9. 2021. Вебинар ,,Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије“. Вебинар 

су похађале Новка Мосуровић Андрић и Биљана Вукашиновић и оствариле по 1 бод.  

 

Октобар 

У установи 

- 15. 10. 2021. Обука ,,Примена правилника о протоколу поступања у установи у 

случајевима насиља“. Обуку је похађала Гордана Нешић и остварила 2 бода. 

 

Ван установе 

- јул/октобар Семинар ,,Унапређење међупредметних компетенција-Одговоран однос 

према здрављу“. Учесник семинара била је Биљана Вукашиновић и остварила 16 бодова. 

- 1. 10. - 30. 11. 2021. Обука ,, Онлајн обука школских администратора свих основних и 

средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл“, организатор - 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у партнерству са УНИЦЕФ-ом и 

Делегацијом Европске уније у Републици Србији. Учесник обуке био је Никола Рајевац 

– наставник информатике и рачунарства, и остварио 32 бода. 

- 1. 10. – 4. 11. 2021. Обука ,,Дигиталне бајке и приче“, организатор Образовно креативни 

центар -  Бор. Учествовала је Бојана Лаловић Милановић и остварила 40 бодова. 

- 1. 10. 2021. Глобална иницијатива за стицање дигиталних вештина Back school with 

Office 365. Присуствовале су Новка Мосуровић Андрић, Марина Ковачевић. 

- 9. 10. 2021. Семинар ,,Креативне радионице“. Семинар је похађала Биљана Тодоровић 

и остварила 8 бодова. 

- 10. 10. 2021. ,,Von der induktiven Grammatik zum freien Sprechen (Klasse 3-8)“, GI 

Beograd. Присуствовала је Душица Рајевац. 

- 11. 10. 2021. ,,Maintaining students’ attention“ MM Publications. Присуствовала је Вања 

Анђелковић и остварила 1 бод. 

- 12. 10. 2021. Вебинар Literarisches Lernen mit digitalen Medien, Klett. Присуствовала је 

Катарина Живковић и остварила 1 бод. 
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- 18. 10. 2021. Обука ,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“, оранизатор ЗВКОВ. У обуци су учествовале Бојана Лаловић Милановић и 

Биљана Вукашиновић оствариле по  12 бодова. 

- 22-23. 10. 2021. ,,Fortbildungstag SchulDEUTSCH“ , OŠ "Kralj Petar Prvi", Beograd. 

Присуствовала је Душица Рајевац. 

 

Новембар 

У установи 

- 15.-19. 11. 2021. Дежурство на школском такмичењу Дабар. Дежурство је обављао Никола 

Рајевац и остварио 1 бод. 

 

Ван установе 

- 1. 11.- 21. 11. 2021. ,,Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка 

исходима учења”. Обуку је похађао Ненад Тадић и остварио 19,5 бодова.    

- 2. 11. 2021. Презентација ИК Креативни центар – Супер задаци-Супер другаци. 

Присуствовали су: Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић. Остварен је по 1 

бод. 

- 4. 11. 2021. Вебинар - Скуп Timss 2019за учитеље и наставнике: Грешке ученика као 

показатељ процеса учења. Присуствовали су: Новка Мосуровић Андрић, Слободанка 

Ашковић. Остварено је по 4 бода. 

- 4. 11. 2021. Предавање ,, Дронови у школама и занимања будућности“. Предавању је 

присуствовала Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 13. 11. 2021. Трибина – Образовни центар Крагујевац ,,Професионална заједница учења 

као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно-образовним и 

образовно-васпитним установама“. Присуствовали су: Новка Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић. Остварен је по 1 бод. 

- 15.11.2021. Вебинар ,,Let's talk about assessment and grading", MM Publications. Вебинару 

је присуствовала Вања Анђелковић и остварила 1 бод. 

- 18. 11. 2021. Обука на платформи ,,Чувам те“ -  ,,Стварање сигурне и постицајне 

средине за развој и учење у вртићу“. Обуку је похађала Биљана Тодоровић и остварила  

16 бодова. 

- 18. 11. 2021. Вебинар ,,Авантура ума на школском часу". Присуствовали су: Виолета 

Кењић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић, Новка Мосуровић Андрић, Милена 

Миловановић, Слободанка Ашковић,Сузана Јаневска. Остварен је по 1 бод. 

- 22. 11. 2021. Вебинар ,,E Hective teamwork brgins and ends with communications“. 

Вебинар је похађала Сузана Јаневска и остварила 1 бод. 

- 24.11. 2021. Вебинар ,,Creating a culture of classroom discussion“ -Embedding oracy in a 

school curriculum and practice, -Learning to learn for little kids. Вебинару је присуствовала 

Вања Анђелковић и остварила 1 бод. 
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- 24. 11. 2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе, ИК Нови 

Логос. Презентацији су присуствовале Тања Селаковић, Новка Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић и оствариле по 1 бод. 

- 25.11. 2021. Вебинари ,,Fun with stories in the primary classroom“ и ,,Sustaining and 

supporting teacher wellbeing“, Cambridge University Press. Вебинарима је присуствовала 

Вања Анђелковић и остварила 2 бода. 

- 25. 11. 2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред ИК Фреска. Презентацији 

је присуствовала Милена Миловановић и остварила 1 бод. 

- 26. 11. 2021. Семинар ,,Прати, процени и објективно оцени“. Семинар је похађала 

Биљана Тодоровић и остварила 8 бодова. 

- 27. 11. 2021. XXV Сабор учитеља Србије ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава". Присуствовали су: Виолета Кењић, Биљана Тодоровић, 

Тања Селаковић, Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, Слободанка 

Ашковић, Марина Ковачевић. 

- 30. 11. 2021. Презентација уџбеника за 4. разред основне школе ИК Вулкан знање. 

Презентацији су присуствовале Милена Миловановић, Слободанка Ашковић и 

оствариле по 1 бод. 

- 30. 11. 2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе ИК Клет. 

Презентацији су присуствовале Милена Миловановић, Слободанка Ашковић  и 

оствариле по 1 бод. 

- 30. 11. 2021. Вебинар ,,Употреба дигиталног уџбеника у настави математике и 

коришћење дигиталних учионица“. Вебинару је присуствовала Јелена Лазаревић и 

остварила 2 бода. 

Децембар 

У установи 

- 3. 12. 2021. Стручни скуп ,,Важност и улога библиотекара у препознавању 

различитости и унапређењу живота и образовања особа са сметњама у развоју и 

инвалидитетом“. Присуствовала је Бојана Лаловић Милановић и остварила 2 бода. 

- 3. 12. 2021. Учешће у раду комисије за школско такмичење из математике. Чланови 

стручног жирија и прегледачи  били су: Јелена Лазаревић, Марија Вуковић,    Остварено 

је по 8 бодова. 

- 10. 12. 2021. ,,Двојезична изложба о Андрићу у Школи“. Организатор је била Душица 

Рајевац и остварила 5 бодова. 

- 14. 12. 2021. .,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи и у настави 

на даљину ( е – учионица)”. Обуку је похађао Ненад  Тадић и остварио 2 бода. 

-14. 12. 2021. Упознавање са изменама Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању. Присуствовала је Гордана Нешић и остварила 2 бода. 

- 16. 12. 2021. Вебинар .,Примена едукативне платформе у раду са ученицима у школи и 

у настави на даљину (е – учионица)”. Обуку је похађао Ненад Тадић и остварио 2 бода. 

Ван установе 

- 1. 12. 2021. ,,Онлајн презентација уџбеника музичке културе за 8. разред основне 

школе“ ИК Клет. Презентацији је присуствовала Биљана Тодоровић и остварила 1 бод.  
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- 2.12. 2021. Вебинар „Образовне неруонауке у школи“ – пут од науке до праксе, ИК 

Клет. Вебинару су присуствовали: Виолета Кењић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић, 

Вања Анђелковић, Тања Селаковић, Новка Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, 

Слободанка Ашковић, Сузана Јаневска. Остварен је по 1 бод. 

- 2.-5. 12. 2021. Конференција ,,Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и 

одраслих у васпитно-образовном процесу“. Коаутор рада ,,Размена искустава кроз 

дигитални простор“, објављеног у Зборнику радова, Тара, 2021. била је Биљана 

Тодоровић и остварила 20 бодова. 

- 3. 12. 2021. Трибина ,,Уђи у моје  ципеле“. Присуствовала је Бојана Лаловић Милановић 

и остварила 2 бода. 

- 4. 12. 2021. Семинар ,,Час по мери детета". Семинар је похађала Гордана Нешић и 

остварила 8 бодова. 

- 5. 12. 2021. Конференција "Нови изазови у едукацији". Присуствовала је Виолета 

Кењић. 

- 13. 12. 2021. Вебинар ,,Presentation skills VS Traditional homework", Клет Вебинару су 

присуствовале Вања Анђелковић и Сузана Јаневска  и оствариле по 1 бод. 

- 15. 12. 2021. Акредитован онлајн стручни скуп "Педагошка документација-свеска 

праћења развоја и напредовања ученика", ИК Клет. Присуствовали су: Виолета Кењић, 

Мирјана Смоловић, Зорица Томић, Вања Анђелковић, Новка Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, Слободанка Ашковић. Остварен је по 1 бод. 

- 15. 12. 2021. Вебинар ,,Професионална комуникација у школи" – Дата Статус. 

Вебинару је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

- 15. 12. 2021. Презентација уџбеника ИК ,,Клет“. Презентацији је присуствовала Новка 

Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 17. 12. 2021. Вебинар ,,Безбедност сваког детета је једнако важно“. Вебинар је похађала 

Сузана Јаневска и остварила 1 бод. 

- 23. 12. 2021. Вебинар ,,Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије". 

Вебинару су присуствовали: Биљана Тодоровић, Ненад Тадић, Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић Андрић, Милена Миловановић, Слободанка Ашковић. Остварен је по 1 бод. 

- 23. 12. 2021. Обука ,,Дисхармоничан развој детета“. Обуку је похађала Катарина 

Живковић и остварила 3 бода.  

- 25. 12. 2021. Семинар ,,Примена онлајн вики алата у настави и учењу". Семинар је 

похађала Катарина Живковић и остварила 8 бодова. 

- 25. 12. 2021. ,,NTC- систем учења – примена програма у пракси“ (први део). 

Присуствовали су професори разредне наставе. 

 

Јануар 

Ван установе 

- 18. 1. 2022. Предавање ,,Еразмус+ мрежа и платформа за професионално усавршавање 

наставника“. Предавање је пратила Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 29. 1. 2022. Вебинар ,,NTC- систем учења – примена програма у пракси“ (други део). 

Присуствовали су професори разредне наставе. Остварен је по 1 бод. 
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- 31. 1. 2022. Вебинар – ,,Знање о прошлости, најбољи старт за будућност“, Герундијум. 

Присуствовала је Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 

Фебруар 

У установи 

- 4. 2. 2022. Школско такмичење из српског језика од 5.-8. разреда; Књижевна 

олимпијада 7. и 8. разред. Реализатори су били: Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, 

Љиљана Павловић. Остварено је по 5 бодова. 

- 5. 2. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку су похађале Биљана Тодоровић и Бојана 

Лаловић Милановић и оствариле по 16 бодова. 

- 5. 2. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку су похађале 

Биљана Тодоровић и Бојана Лаловић Милановић и оствариле по 16 бодова. 

- 11. 2. 2022. Школско такмичење из историје. Реализатор је била Зорица Томић и 

остварила 5 бодова. 

- 12. 2. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемариваља и 

дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађала Тања Селаковић и 

остварила 16 бодова.  

- 15. 2. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала 

Слободанка Ашковић и остварила 16 бодова. 

- 15. 2. 2022. Дан Државности и активности везане за празник, реализовала је Зорица 

Томић и остварила 5 бодова. 

- 15. 2. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Слободанка Ашковић и остварила 16 бодова. 

- 16. 2. 2022. ,,Обука за запослене- Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“. Обуку је похађала Данијела Николић и остварила 16 бодова.  

- 16. 2. 2022. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Данијела 

Николић и остварила 16 бодова.  

- 17. 2. 2022. Обука на платформи „Чувам те“ -  ,,Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања, дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађала 

Данијела Николић и остварила 16 бодова.  

- 18. 2. 2022. Обука на платформи ,,Чувам те“ - ,,Породично насиље“. Обуку је похађала 

Данијела Николић и остварила 16 бодова.  

- 19. 2. 2022. Општинско такмичење из српског језика, Књижевна олимпијада. 

Реализатори су били: Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Љиљана Павловић. 

Остварено је по 8 бодова. 

- 20. 2. 2022. Учешће у раду комисије за Општинско такмичење из математике. Чланови 

стручног жирија и прегледачи били су: Јелена Лазаревић, Марија Вуковић  Остварено је 

по 8 бодова. 
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- 20. 2. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Тања Селаковић и остварила 16 бодова.  

- 21. 2. 2022. Изложба поводом Међународног дана матерњег језика. Реализатори су били 

Душица Рајевац и Мирјана Смоловић и оствариле по 5 бодова. 

- 24. 2. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала 

Јелена Лазаревић и остварила 16 бодова. 

- 25. 2. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Јелена Лазаревић и остварила 16 бодова. 

 

Ван установе 

- 2. 2. 2022. Вебинар  ,,Формативно оцевање: методе, технике и инструменти“. 

Присуствовале су: Слободанка Ашковић, Новка Мосуровић Андрић, Тања Селаковић, 

Зорица Томић, Вања Анђелковић, Мирјана Смоловић. Остварен је по 1 бод. 

- 3. 2. 2022. Учешће у поступку самовредновања ,,SELFIE 2021-2022, session 2“ у оквиру 

Селфи инструмента. Учествовала је Биљана Тодоровић и остварила 1 бод. 

- 9. 2. 2022. Вебинар „Настава физичког и здравственог васпитања – подршка 

реализацији и практични примери“. Присуствовали су сви професори разредне наставе, 

Биљана Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

- 10. 2. 2022. Вебинар ,,Дигитални уџбеници за разредну наставу“; Вулкан знање. 

Присуствовала је Тања Селаковић и остварила 1 бод. 

- 16. 2. 2022. Вебинар ,,Настава природе и друштва – подршка реализацији и практични 

примери“. Присуствовали су ви професори разредне наставе, Биљана Тодоровић. 

Остварен је по 1 бод. 

- 22. 2. 2022. Вебинар:„Уџбеници за 4. разред основне школе“ ИК „Креативни центар“. 

Вебинару су присуствовале Слободанка Ашковић и Тања Селаковић и оствариле по 1 

бод. 

- 22. 2. 2022. Вебинар ,, Искуствено учење у настави грађанског васпитања“. Вебинар је 

пратила Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 23. 2. 2022. Вебинар ,,Комуникацијске вештине у школској арени“. Присуствовали су: 

Слободанка Ашковић, Тања Селаковић, Вања Анђелковић, Зорица Томић, Мирјана 

Смоловић. Остварен је по 1 бод. 

- 23. 2. 2022. Вебинар „Настава природе и друштва - подршка реализацији и практични 

примери“. Присуствовала је Тања Селаковић и остварила 1 бод. 

- 23. 2. 2022. Вебинар ,,Са наставником на ти“. Присуствовале су Новка Мосуровић 

Андрић и Тања Селаковић и оствариле по 1 бод. 

- 24. 2. 2022. Вебинар ,,Model Lesson for  Get to the Top Revised 4“. Присуствовале су 

Вања Анђелковић, Наташа Андрић Несторовић и оствариле по 1 бод. 

- 24. 2. 2022. Вебинар – ,,Са наставником на ти“, Клет. Присуствовала је Рајна Бранковић 

и остварила 1 бод. 

- 25. 2. 2022. Вебинар ,,Model Lesson for Portal to English 4 MM Publications“. 

Присуствовала је Вања Анђелковић и остварила 1 бод. 
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- 25. 2. 2022. Промоција уџбеника за немачки језик, Бигз. Присуствовале су Гордана 

Нешић, Катарина Живковић и Душица Рајевац и оствариле по 1 бод. 

- 28. 2. 2022. Вебинар – ,,Са наставником на ти“, Клет. Присуствовала је Зорица Томић 

и остварила 1 бод. 

- 28. 2. 2022.  ,,Обука  e Twinning за почетнике“. Обуку су похађале Бојана Лаловић 

Милановић и Биљана Вукашиновић и оствариле по 8 бодова. 

 

Март 

У установи 

- 4. 3. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемариваља и 

дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађао Никола Рајевац и остварио 

16 бодова.  

- 5. 3. 2022. ,,Обука за запослене- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању“. Обуку је похађао Никола Рајевац и остварио 16 бодова.  

- 11.3. 2022. Обука ,,Породично насиље“. Обуку је похађао Никола Рајевац и остварио 

16 бодова.  

- 12. 3. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађао Никола Рајевац и остварио 16 бодова. 

- 12. 3. 2022. Учешће у раду комисије за Окружно такмичење из математике. Чланови 

стручног жирија и прегледачи били су: Јелена Лазаревић, Марија Вуковић. Остварено је 

по 8 бодова. 

- 15. 3. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Неда Аћимовић и остварила 16 бодова.  

- 15. 3. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемариваља и 

дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађала Неда Аћимовић и остварила 

16 бодова.  

- 15.3. 2022. ,,Обука за запослене- Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“. Обуку је похађала Неда Аћимовић и остварила 16 бодова. 

- 15. 3. 2022.  Обука за запослене ,,Породично насиље“. Обуку је похађала Неда 

Аћимовић и остварила 16 бодова. 

- 25. 3. 2022. Пробни завршни испит из математике. Прегледачи су били: Јелена 

Лазаревић, Марија Вуковић. Остварено је по 8 бодова. 

- 31. 3. 2022. Стручни скуп - трибина ,,Школски библиотекари – развијање партнерства 

и сарадње“. Као реализатор и предавач Бојана Лаловић Милановић је остварила 8 бодова 

а као слушалац 1 бод. 

- 31. 3. 2022. ,,Скупштина Друштва школских библиотекара“. Присуствовала је Бојана 

Лаловић Милановић и остварила 8 бодова. 

Ван установе 

- 2. 3. 2022. Презентација уџбеника за 4. разред; „Вулкам знање“. Присуствовала је Тања 

Селаковић  и остварила 1 бод. 
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- 9. 3. 2022. Вебинар "Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични 

примери" (трибина). Присуствовали су сви учитељи, Биљана Тодоровић. Остварен је по 

1 бод. 

- 10. 3. 2022. Вебинар ,, Нова генерација Едукиних уџбеника“. Присуствовала је Новка 

Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 10. 3. 2022. Вебинар „ Дигитална настава- корак напред или назад?“. Присуствовала је 

Тања Селаковић  и остварила 1 бод. 

- 15. 3. 2022. Вебинар ,, Дигитални свет за 1 и 2 разред“. Присуствовала је Новка 

Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 17. 3. 2022. Међународно математичко такмичење ,,Кенгур без граница“. Главни 

дежурни наставник била је Јелена Лазаревић и остварила 4 бода. 

- 17. 3. 2022. Вебинар ,,Недоумице у реализацији нових програма математике“. Вебинару 

је присуствовала Јелена Лазаревић и остварила 2 бода. 

 - 17. 3. 2022. Вебинар ,,Дигитална настава, корак напред или назад“. Присуствовала је 

Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

- 17. 3. 2022. Вебинар „Дигитални свет 2“- презентација штампаног и дигиталног 

уџбеника; „Нови Логос“. Присуствовала је Тања Селаковић  и остварила 1 бод. 

- 23. 3. 2022.  Вебинар “Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практичним 

примерима“. Присуствовали су сви учитељи, Биљана Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

- 29. 3. 2022. Вебинар “Знати своје границе је пола добре комуникације“. Присуствовали 

су сви учитељи, Биљана Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

- 31. 3. 2022. Вебинар ,, Наставни материјали у инклузивном одељењу“. Присуствовала 

је Новка Мосуровић Андрић и остварила 1 бод. 

 

Април 

У установи 

- 9-10. 4. 2022. Пробни завршни испит. Дежурство на пробном испиту обављали су: 

Милкица Марјановић, Неда Аћимовић, Биљана Тодоровић, Мирјана Лукић    Остварено 

је по 8 бодова. 

Ван установе 

- 6. 4. 2022. Вебинар „Из наше учионице – интегративна настава“. Присуствовали су сви 

учитељи, Биљана Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

- 8.-9. 4. 2022. Међународна конференција „Дигитално образовање 2022“; Центар за 

образовне технологије на Западном Балкану. Присуствовала је Тања Селаковић  и 

остварила 4 бода. 

- 13. 4. 2022. Вебинар ,,Природне науке кроз НТЦ методологију“. Присуствовали су: 

Слободанка Ашковић, Биљана Тодоровић, Новка Мосуровић Андрић, Тања Селаковић, 

Вања Анђелковић, Зорица Томић, Мирјана Смоловић.Остварен је по 1 бод. 

- 14. 4. 2022. Вебинар ,, Осам бесплатних вештина за већу дигиталну писменост - Ко се 

боји медијске писмености још“. Присуствовала је Новка Мосуровић Андрић и остварила 

1 бод. 
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- 19. 4. 2022. Трибина „Из наше учионице – превенција насиља“. Присуствовали су сви 

професори разредне наставе, Небојша Тодоровић, Биљана Тодоровић.  Остварен је по 1 

бод.  

- 9-10. 4. 2022. V симпозијум логопеда Србије ,,Тимски рад у логопедији и 

дефектологији“. Присуствовала је логопед - Светлана Матић и остварила 16 бодова. 

 

Мај 

У установи 

- 12. 5. 2022.  Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Зорица Томић и остварила 16 бодова.  

-13. 5. 2022. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Зорица 

Томић и остварила 16 бодова.  

- 13. 5. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Марија Вуковић и остварила 16 

бодова. 

-13. 5. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемариваља и 

дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађала Зорица Томић и остварила 

16 бодова.  

 

Ван установе 

- 5. 5. 2022. Трибина ,,Примена едукативне платформе у раду са ученицима на даљину“. 

Трибини је присуствовао Никола Рајевац и остварио 3,5 сати. 

- 9-13. 5. 2022. ,,Обука за e Twinning Националне ознаке квалитета“. Обуку су похађале 

Бојана Лаловић Милановић и Биљана Вукашиновић оствариле по 8 бодова. 

- 10. 5. 2022. Онлајн презентација ,,Како до успеха на матури“ ИК Клет. Презентацију су 

пратиле: Марија Вуковић, Зорица Томић, Мирјана Смоловић и оствариле по 2 бода. 

- 11. 5. 2022. Вебинар „Мапе ума – Начин да учење буде игра“. Вебинару су 

присуствовале Слободанка Ашковић,Тања Селаковић, Мирјана Смоловић, Зорица 

Томић и оствариле по 1 бод. 

 - 14-24. 5. 2022. Семинар у Анталији -  ,,Насиље на интернету“ похађала је Душица 

Рајевац. 

- 16. 5. 2022. вебинар ,, Peer learning – Seeking classroom space!“. Присуствовала је Вања 

Анђелковић и остварила 1 бод. 

- 26. 5. 2022. Вебинар ,,Ко се боји медијске писмености још“. Присуствовали су: Новка 

Мосуровић Андрић, Тања Селаковић, Вања Анђелковић, Мирјана Смоловић, Зорица 

Томић, Сузана Јаневска. Остварен је по 1 бод. 

- Семинар ,,Програм јаке породице“. Семинар је похађала Биљана Вукашиновић и 

остварила 16 бодова. 

- 30. 5. 2022. Вебинар ,, Breaking out from live classrooms“. Присуствовала је Сузана 

Јаневска и остварила 1 бод. 
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Јун 

У установи 

- 1. 6. 2022. Трибина ,,Школски библиотекари – носиоци промена“. Предавач је била 

Бојана Лаловић Милановић и остварила 8 бодова. 

- 3. 6. 2022. „Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Марија 

Вуковић и остварила 16 бодова.  

- 3. 6. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала 

Марија Вуковић и остварила 16 бодова. 

- 16. 6. 2022. „Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Јелена 

Лазаревић и остварила 16 бодова.  

- 22. 6. 2022. „Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Биљана 

Тодоровић и остварила 16 бодова.  

- 23. 6. 2022. ,,Обука за запослене- Безбедно коришћење дигиталне технологије- 

превенција дигиталног насиља“. Обуку је похађала Бојана Лаловић Милановић и 

остварила 16 бодова.  

 

Ван установе 

- 7. 6. 2022. Онлајн обука за дежурне наставнике на завршном испиту. Обуку су похађале 

Милкица Марјановић и Неда Аћимовић и оствариле по 8 бодова. 

- 28. 6. 2022. Завршни испит из математике (пријемни испит). Прегледачи су били: Јелена 

Лазаревић, Марија Вуковић, Маја Станковић. Остварено је по 8 бодова. 

- 30. 6. 2022. Семинар ,, Уметност васпитања- кључ успеха у образовању и сарадњи са 

родитељима“. Семинар су похађале: Милкица Марјановић, Неда Аћимовић, Слободанка 

Ашковић, Тања Селаковић, Светлана Матић, Бојана Лаловић-Милановић, Биљана 

Вукашиновић. Остварено је по 8 бодова. 

- 27.-29. 6. 2022. Дежурство на пријемном испиту. Дежурство су обављали: Биљана 

Тодоровић, Милкица Марјановић, Мирјана Лукић, Неда Аћимовић, Весна Ивановић, 

Виолета Кењић, Светлана Матић. Остварено је по 8 бодова. 

 

Јул 

У установи 

- 2. 7. 2022. ,,Обука за запослен е- Безбедно коришћење дигиталне технологије- 

превенција дигиталног насиља“. Обуку је похађала Тања Селаковић и остварила 16 

бодова.  

- 8. 7. 2022. ,,Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије- 

превенција дигиталног насиља“. Обуку је похађала Неда Аћимовић и остварила 16 

бодова.  
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- 9. 7. 2022. Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије – 

превенција дигиталног насиља“, на платформи ,,Чувам те“. Обуку је похађала Милкица 

Марјановић и остварила 16 бодова.  

- 9. 7. 2022. Обука ,,Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“. Обуку је похађала Милкица Марјановић и остварила 16 бодова.  

- 9. 7. 2022. Обука ,,Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемариваља и 

дискриминације, злостављања и насиља“. Обуку је похађала Милкица Марјановић и 

остварила 16 бодова.  

- 9. 7. 2022. ,,Обука за запослене - Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 

у понашању“. Обуку је похађала Милкица Марјановић и остварила 16 бодова.  

- 9. 7. 2022. Обука ,,Уметност васпитања- кључ успеха у образовању и сарадњи са 

родитељима“. Обуку је похађала Милкица Марјановић и остварила 16 бодова.  

 

Август 

У установи 

- 20. 8. 2022. ,,Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије- 

превенција дигиталног насиља“. Обуку је похађала Слободанка Ашковић и остварила 16 

бодова.  

 

Стручни сарадник – педагог, Биљана Вукашиновић: 

У установи 

- септембар – реализатор радионице ,,Манипулативна спретност“- први разред, 8 бодова 

- октобар - реализатор радионице,,Да ли животиње иду у школу“ - први, други, трећи 

разред, 8 бодова 

- октобар/април - реализатор радионице,,Местимично облачно“ – други разред, 8 бодова 

- новембар - реализатор радионице,,Једи здраво расти право“ – трећи разред, 8 бодова 

- јануар - реализатор радионице,,Пажња и концентрација“ – шести разред, 8 бодова 

- фебруар - реализатор радионица,,Три прасета“ – први разред, ,,Црвенкапа“ -  други 

разред; ,,Чаробни пасуљ“ - трећи разред; ,,Бајковита недеља“ – четврти разред, 8 бодова 

 - март - реализатор радионица,,Немој бити љута птица - трећи и четврти разред; 

,,Пријатељство, љубав, комуникација“ –седми разред, 8 бодова 

- септембар – реализатор предавања на теме ,, Рани дечији бракови“ - 7-8 разред, 8 

бодова; ,, Како одговорно донети одлуку и рећи не  раним сексуалним односима“ - 7-8 

разред, 8 бодова 

- децембар - реализатор предавања на тему ,, Учење учења“ –пети разред, 8 бодова 

- јануар -  реализатор предавања на теме ,,Под притиском“ - осми разред, 8 бодова; 

,,Стилови учења Представљање школа/образовних профила“, 5 бодова 

- фебруар - реализатор предавања на теме ,, Љубав“ - седми  разред, 5 бодова; ,,Радио 

Милева-вербално насиље“ – шести разред, 5 бодова 
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- април - реализатор предавања на теме ,,Опасности интернет изазова“ – шести разред, 8 

бодова; ,,Јабуке господина Пибодија“(вербално насиље) – шести разред, 5 бодова  

- септембар/април – реализатор истраживања ,,Опште навике и технике учења“ -  5/7 

разред, 20 бодова 

- октобар - реализатор истраживања ,,Насиље“ - шести разред, 20 бодова 

- новембар - реализатор истраживања ,,Здравствено – прехрамбене навике“ -  трећи 

разред, 20 бодова 

- децембар - реализатор истраживања ,,Тест професионалних интересовања“ - осми 

разред, 20 бодова; ,, Пажња и концентрација“ - трећи разред, 20 бодова 

- јануар - реализатор истраживања ,,Предиспитни стрес“ - осми разред, 20 бодова 

- фебруар - реализатор истраживања ,,Вербално насиље“ – шести разред, 20 бодова 

- март - реализатор истраживања ,,Дискриминација“ – седми разред, 20 бодова; 

,,Комуникација“ - седми разред, 20 бодова 

- током школске године учествовала у раду Педагошког друштва Србије, Друштва 

школских библиотекара Србије, ЦОИ Степ бај Степ-Сарајево, подружнице, и као члан 

друштава остварила је укупно 8 бодова. 

 

Педагошки колегијум 
 

Чланови : 

 

Редни број Име и презиме Функција у тиму 

1. Ана Савковић Директор, руководилац 

Педагошког колегијума,  

2. Зорица Милић/ Биљана Вукашиновић члан 

3. Светлана Матић члан 

4. Гордана Нешић члан  

5. Јасмина Стојановић члан 

6. Милован Лековић члан 

7. Весна Ивановић члан 

8. Катарина Живковић члан 

9. Јелена Павловић члан 

  

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешност

и 

Формирање Педагошког 

колегијума 

август  Наст.веће Планирање и 

програмирањ

е образовног 

и васпитног 

рада 

 

Реализоване 

активности у 

Директор 

школе 

 
Усвајање предлога плана 

рада Колегијума 

септембар Чланови 

Колегијума 

Анализа рада Педагошког 

колегијума и извештавање о 

раду 

јун Чланови 

Колегијума 
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Активности везане за 

организацију рада и примену 

мера које су прописане 

поводом пандемије вируса 

Covid-19 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

потпуности 

-100% 

наставника 

учествује у 

активностима 

 Упознавање са Правилником 

о календару школских 

активности за текућу 

школску годину и задужења 

септембар Чланови 

Колегијума 

Утврђивање плана и 

динамике набавке наставних 

средстава и набавка истих 

квартално  Чланови 

Колегијума и 

рачуноводств

о 

Увид у план и релизацију 

плана васпитно-образовног 

процеса 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа успеха на крају 

првог и трећег 

класификационог периода и 

на крају школске године 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа реализације плана и 

програма редовне наставе, 

допунске, додатне и сл. 

активности. 

јун Чланови 

Колегијума 

Утврђивање успеха ученика 

на крају школске године 

Јун  Чланови 

Колегијума 

Извештај о раду Школе на 

крају школске 2021/22.  

Јун, август Чланови 

Колегијума 

Програм обележавања и 

организација активности у 

Дечјој недељи  

септембар Чланови 

Колегијума 

Културне и 

јавне 

активности  

 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

-100% 

опредељених  

наставника 

учествује у 

активностима 

Колегијум 

Обележавање Дана 

хендикепа и Дана аутизма 

Новембар, 

април 

Чланови 

Колегијума 

Организовање  хуманитарни

х акција и дешавања за децу 

са посебним потребама 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Прослава Светог Саве и Дана 

школе 

Јануара, 

март 

Чланови 

Колегијума 

Обележавање значајних 

датума у току године 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Учешће на ликовним 

и  литерарним конкурсима  

Током 

године  

Чланови 

Колегијума 

Прослава Мале матуре, 

задужења и организација  

Новембар, 

април 

Чланови 

Колегијума и 

одељењске 

старешине 

Организација састанака 

Педагошког колегијума 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Рад  стручних 

органа и 

Колегијум 
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План за реализацију 

развојног планирања у 

сарадњи са Тимом за ШРП 

август Чланови 

Колегијума 

тимова у 

Школи 

 

– У циљу 

побољшања 

рада Школе 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

100% 

 

Сарадња са другим 

институцијама ради 

обогаћивања садржаја рада у 

школи 

Јун  Чланови 

Колегијума 

Израда школског листа у 

електронском облику 

март Чланови 

новинарске 

секције 

Сарадња са координаторима 

Тимова 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа рада стручних 

органа школе и рада на 

унапређивању образовно-

васпитне делатности 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Праћење самовредновања 

рада Школе и реализација 

активности у вези 

самовредновања 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Праћење рада Ученичког 

парламента 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

 

Анализа рада Тимова школе 

и праћење рада и реализације 

активности Тимова 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Праћење о превазилажење 

проблема у организацији и 

реализацији рада Стручних 

органа у Школи 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Упознавање и пријем нових 

радника Школе 

Септембар, 

и током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Наставна 

средства, 

кадрови и 

материјално-

технички 

ресурси 

 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

100%, у 

складу са 

финансијским 

могућностима 

Колегијум  

Директор 

школе 

Рад на уређењу школског 

простора и дворишта 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Стање снабдевености и 

коришћења наставних 

средстава 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Утврђивање потреба и 

материјалних могућности за 

извођење радова у Школи 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Уређење Школе и дворишта 

у току еколошких акција и 

учешће ученика  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Припрема и предлог дописа 

и обавештења за родитеље у 

складу са организацијом рада 

у новој школској години, а 

поводом пандемије вируса 

Covid -19 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

 

Сарадња са 

родитељима 

 

Колегијум, 

одељењске 

старешине, 

педагог, 

директор 
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План сарадње са родитељима 

по разредима  

септембар Чланови 

Колегијума 

Реализоване 

активности у 

потпуности 
План сарадње са родитељима 

ученика који имају потребу 

за додатном подршком и 

индивидуални састанци  

Септембар, 

март 

Чланови 

Колегијума 

Организовање 

индивидуалних састанака са 

родитељима чија деца имају 

ИОП 

Друго 

полугодишт

е 

Чланови 

Колегијума 

Организација и евиденција 

термина «Отворених врата» 

за родитеље 

септембар Чланови 

Колегијума 

Планирање стручног 

усавршавања 

септембар Чланови 

Колегијума 

Стручно 

усавршавање 

 

Реализоване 

активности у 

потпуности у 

складу са 

могућностима 

 

 

Колегијум  

Педагог, 

директор 
Учешће на стручним 

скуповима, слање стручних 

радова и презентација  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Извештавање о стручном 

усавршавању наставника 

јун Чланови 

Колегијума 

Прикупљање података и 

анализа о стручном 

усавршавању у установи и 

ван установе  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Организација стручног 

усавршавања у школи  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Примена стечених знања и 

вештина са стручног 

усавршавања 

 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Сарадња са Патронажном 

службом Дома здравља, 

спортским клубовима, 

Матичном библиотеком 

„Љубомир Ненадовић“, 

Народним  музејем, Центром 

за културу ПУ «Милица 

Ножица», Друштвом за 

церебралну парализу Ваљево  

и осталим установама у 

граду  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Сарадња са 

друштвеном 

средином и 

установама 

које су битне 

за развој 

ученика 

 

Активности у 

потпуности 

реализоване 

Колегијум, 

директор 

Анализа успешности 

сарадње са спортским 

клубовима и другим 

институцијама које су 

сарађивале са школом 

јун Чланови 

Колегијума 

Праћење понуда за рад на 

пројектима  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 
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Анализа реализације 

пројеката 

јун Чланови 

Колегијума 

Упознавање са ученицима 

који показују надареност за 

одређене области, набавка 

стручне литературе и 

могућност коришћења 

компјутера. 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Настава и 

учење 

   Реализоване 

активности у 

потпуности 

100% 

 

Прати се 

динамика 

реализације 

наставних 

програма, 

анализа 

успеха, 

изостанака 

ученика 

током године.  

 

 

Директор, 

педагог 

колегијум 

Планирање посета директора 

Школе часовима и 

реализација 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Планирање посета педагога 

часовима      и реализација   

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Пробни завршни испит, 

планирање и реализација 

Март, април Чланови 

Колегијума 

Организовање припреме за 

завршни испит за ученике 

VIII разреда 

Мај, јун Чланови 

Колегијума 

Организовање завршног 

испита за ученике VIII 

разреда и ученика са 

сметњама у развоју 

јун Чланови 

Колегијума 

Тематско планирање септембар Чланови 

Колегијума 

Секције и активности 

секција,праћење планирања 

и реализације 

септембар Чланови 

Колегијума 

Реализација додатне и 

допунске наставе 

јун Чланови 

Колегијума 

Анализа активности и 

укључивања ученика у  

такмичења 

јун Чланови 

Колегијума 

Реализација Плана и 

програма редовне и осталих 

видова наставе. 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Припреме за завршетак 

школовања ученика осмих 

разреда, анализа реализације 

плана и програма; 

утврђивање успеха, 

дисциплине и додела 

похвала, диплома и награда. 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Иницијални тест 7. разреда  Мај, јун Чланови 

Колегијума 

Праћење ученика који имају 

појачан педагошки надзор 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Рад са 

ученицима са 
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Анализа извештаја о 

опсервацији ученика који 

имају ИОП  и праћење 

ажурирања  ИОП-а 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

потребом за 

додатном 

подршком 

 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

100% 

Прати се 

динамика 

реализације 

наставних 

програма, 

анализа 

успеха, 

изостанака 

ученика 

током године. 

Директор, 

стурчни 

сарадници 

Колегијум  

Разматрање и ревизија 

интерног правилника о 

спречавању и реаговању на 

насиље  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа рада стручних 

органа школе и рада на 

унапређивању образовно-

васпитне делатности. 

јун Чланови 

Колегијума 

Кодекс понашања ученика, 

родитеља и запослених 

септембар Чланови 

Колегијума 

Рад на 

маркетингу 

школе и 

њених 

резултата 

Реализоване 

активности 

80% (због 

техничких 

проблема на 

сајту, урађен 

је нови сајт) 

Директор, 

колегијум 

Припреме за упис ученика у 

први разред са стручним 

сарадницима. 

Јануар, 

фебруар, 

март 

Чланови 

Колегијума 

Промотивне активности и 

сарадња са медијима  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Ажурирање сајта Школе и 

одржавање фејсбук странице 

Школе 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Утврђивање дисциплине 

ученика на крају првог и 

трећег квалификационог 

периода, на крају 

полугодишта и школске 

године  

Новембар, 

април, јун 

Чланови 

Колегијума 

Дисциплина и 

васпитно-

дисциплинске 

мере и 

унапређење 

компетенција 

наставника у 

васпитном 

раду са 

ученицима 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

95% 

 

 

Колегијум, 

директор, 

стручни 

сарадници 

Организација и побољшање 

дежурства у школи 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа броја и узрока 

изостанака ученика у 

сарадњи са стручним 

сарадницима и раз. 

старешинама. 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа рада одељењских 

заједница и разредних 

старешина 

јун Чланови 

Колегијума 

Анализа редовности доласка 

на наставу, ученика из 

маргиналних  и осетљивих 

група 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Анализа дисциплине у 

продуженом боравку  

јун Чланови 

Колегијума 
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Организација такмичења у 

школи  

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

Реализоване 

активности у 

потпуности 

95% 

Колегијум 

Анализа постигнутих 

резултата на такмичењима 

јун Чланови 

Колегијума 

Реализација спортских и 

других такмичења 

Током 

године 

Чланови 

Колегијума 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Позоришне представе Немогућност окупљања у великим групама због 

актуелних мера заштите здравља 

Трибине за родитеље предшколаца Града 

Ваљева и радионице за предшколце  

Немогућност окупљања у великим групама због 

актуелних мера заштите здравља 

Организација трибина, општих 

родитељских састанака и предавања у 

сарадњи са родитељима 

Немогућност окупљања у великим групама због 

актуелних мера заштите здравља 

Одржавање угледних часова  и 

формирање школске збирке припрема  

Немогућност окупљања у великим групама због 

актуелних мера заштите здравља 

Припрема штампаног материјала и 

флајера за обавештавање о активностима 

у Школи 

Недовољна новчана средства 

Штампање школског листа поводом Дана 

школе  

Недовољна новчана средства 

Закључак: Током школске 2021/2022. године одржано је 10 састанака Педагошког 

колегијума. Најважнија питања и обавезе у току целе школске године односиле су се на 

превентивне здравствене и хигијенске мере, у условима пандемије, а према препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Школске управе и Кризног 

штаба.  

После сваког класификационог периода чланови Педагошког колегијума анализирали 

су успех и владање ученика и реализоване активности предвиђене Планом и програмом 

рада Школе. Анализиран је постигнут успех ученика, евидентирани су ученици са 

слабим оценима, као и ученици који изостају са наставе. У околностима пандемије, 

водило се рачуна свакодневно о томе који су ученици изостали и да ли се редовно доносе 

оправдања. Након консултација са одељењским старешинама  и педагошко-

психолошком службом, усвојен је начин рада са наведеним ученицима, уз уважавање 

индивидуалних карактеристика ученика, да би сви ученици школску годину завршили 

како треба. 

У складу са Годишњим планом рада, са циљем усаглашавања критеријума оцењивања и 

прилагођавања рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, било је неопходно 

прилагодити начине рада и индивидуализовати наставу по потреби. 

Руководилац Тима за инклузивно образовање је извештавао о постигнућима ученика 

који се образују по ИОП-у, процењујући степен остварености исхода дефинисаних у 

оквиру ИОП-а.  
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Одржани су састанци директора, стручног сарадника, одељењског старешине и 

родитеља ученика који наставне садржаје усваја по ИОП-у. Свако је изнео своје 

мишљење о напредовању ученика током школске године. Педагог и ИОП Тим урадили 

су мишљења за ученике који раде по ИОП-у, а уписују средњу школу.  

Учешће ученика на такмичењима, освајање медаља, похвала и захвалница пропратили 

смо кроз „Предивне новости”. Подржано је укључивање ученика у рад школских секција 

и иницирање хуманитарних и других акција ученика, колико је то било могуће у 

условима пандемије. 

Предметни наставници су држали припремну наставу за полагање завршног испита. По 

завршетку пробног пријемног испита извршена је анализа истог.  

Ове године стручно усавршавање наставника одвијало се углавном онлајн, преко 

апликација и платформи за учење и самосталног усавршавања наставника путем 

интернета, стручне литературе и стручних часописа. Такође, стручно усавршавање је 

било фокусирано и усмерено на наставу на даљину, као подршка и наставницима и 

ученицима у овом виду учења. 

У току ове школске године, наша школа је постала једна од 20 школа „Дигитална школа-

европски пилот пројекат“. Циљ програма је препознавање и подстицање ефикасног 

коришћења технологија за развој дигиталног образовања. 

Према потребама, организоване су хуманитарне акције на нивоу целе школе. 

Потребе за појачаним васпитним радом, јавиле су се код неколико ученика, што је 

пратио и контролисао Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања, злостављања 

и дискриминације. 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
 

ОБЛАСТ 1: РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Праћење процеса 

адаптације ученика првог 

разреда и подршка у 

превазилажењу тешкоћа у 

адаптацији 

Индивидуални 

разговори  

Рад са целим одељењем 

Током 

године 

Уочени проблеми у 

адаптацији  

План подршке 

Дидактички 

материјал за 

подстицање 

радозналости и 

пажње 

Праћење процеса 

адаптације ученика петог 

разреда и подршка у 

превазилажењу тешкоћа у 

адаптацији 

Индивидуални 

разговри 

Рад са целим одељењм  

Током 

године 

Уочени проблеми у 

адаптацији  

План подршке 

 

Идентификовање 

педагошких проблема у 

Индивидуални 

разговори 

Септембар/ 

октобар 

Ученици савладали  

технике учења 

Ученици  
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учењу и понашању 

ученика 

Повратна информација  са 

теста професионалних 

интересовања 

Индивидуални 

разговори 

Новембар  Ученици имају 

информацију од 

значаја за упис у 

средњу школу 

Пружање подршка 

новопридошлим 

ученицима 

Индивидуални 

разговори 

Током 

године 

Новопридошли 

ученици адаптирани 

на нову средину 

Тестирање ученика осмог 

разреда- тест 

професионалних 

интересовања 

Тест ТПИ Октобар  Тестирани Сви 

ученици осмог 

разреда из матичне 

школе и издвојеног  

одељења 

Тестирање –тест зрелости 

за полазак у први разред 

Тест ТИП-1 Април/мај Тестирани 

Предшколци за које 

су родитељи исказали 

интересовање за упис 

у школу 

Подршка ученицима петог 

разреда  

Предавање методе и 

технике учења 

 

Септембар  Ученици петог 

разреда упознати са 

методама и техникама 

учења 

Подршка ученицима петог 

разреда 

Предавање/Вежбе 

пажње и концентрације 

Октобар  Ученици побољшали 

пажњу и 

концентрацију на  рад 

по задатку кроз 

адекватне вежбе и 

игру 

Подршка ученицима 

осмог разреда 

Уводно предавање Септембар  представљен водич 

кроз занимања и 

средње школе 

ученици упућени у 

активности ПО  

Подршка ученицима 

осмог разреда 

Предавање „Под 

притиском“ 

Јануар  Ученици осмог 

разреда  усвојили 

знања која ће им 

помоћи при 

редукцији стреса  на 

завршном испиту 

Подршка ученицима 

осмог разреда 

Предавање-- Стилови 

учења 

Друго 

полугодиште  

Самоспознаја ученика 

Превенција насиља Предавање-Дигитално 

насиље и опасност 

изазова на интернету 

Друго 

полугодиште  

Пети,шести,седми, 

осми МШ и ИО 

упознати са 

опсаностима на 

интернету 

Тематски дан-„Дан 

заљубљених“ 

Предавање- Љубав Друго 

полугодиште 

Подршка 

комуникацији и 

исказивању емоција  

ученика петог, 

шестог, седмог 

разреда   
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Превенција вербалног 

насиља 

Предавање „Радио 

Милева“ 

Друго 

полугодиште 

Развој комптенција за 

решавање проблема 

Читајмо наглас Предавање/радионица 

„Позоришна 

представа“- 

март превенција 

дискриминације и 

социјалног насиља 

ученици 

Четврти,пети, шести 

и седми разред 

Читајмо наглас Предавање/радионица 

 „Енглеска ружа“ 

март превенција 

социјалног насиље 

четврти разред 

Подстицање  ученичке 

иницијативе 

Предавање „Да ли 

животиње иду у школу“ 

март Подстицање  

ученичке 

иницијативе,јачање 

комптенција рад са 

информацијама и 

подацима и 

сарадничких односа 

Развој комуникацијских 

вештина  код ученика 

петог, шестог,седмог, 

осмог разреда 

Предавање 

„Проблемске ситуације 

и како их решити“ 

мај Развој 

комуникацијских 

вештина  , превенција 

насиља, асертивни 

приступ у 

комуникацији 

Подршка ученицима 

првог разреда 

Радионица 

Манипулативна 

спретност 

Прво 

полугодиште 

Побољшана фина 

моторика и 

манипулативна 

спретност код 

ученика првог 

разреда 

Подршка ученицима 

осмог разреда у ПО 

Радиониц- Пут једног 

сендвича 

Прво 

полугодиште 

Ученици осмог 

разреда повезали 

занимања , образовне 

профиле са ресурсима 

локалне средине 

Хигијенско првентивне 

мере 

Заштита здравља 

Радионица-зашто да се 

руке перу 

Прво 

полугодиште 

Превенција ширења 

епидемије 

Побољшане 

хигијенске навика код 

ученика првог 

разреда 

Развој сарадничких 

односа у одељењу 

Радиониц 

Пријатељство 

Прво 

полугодиште 

Унапређене социјалне 

вештине код ученика 

шестог разреда 

Превенција насиља Радионица Немој бити 

љута птица 

Прво 

полугодиште 

Ученици трећег и 

четвртог разреда 

упознати са облицима 

и нивоима насиља 

Подршка ученицима петог 

разреда Пројектна 

активност  

Радионица- Вуна пуна 

маште 

Прво 

полугодиште 

Развој пажње и 

концентрације кроз 

игру ученика петог 

разреда 
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Развој сарадничких 

односа у одељењу 

Радионица- 

Местимично облачно 

Прво 

полугодиште 

Ученици разликују 

емоције 

Појам пријатељства 

Социјалне вештине 

Професионална 

оријентација  

Радионица- Занимања Прво 

полугодиште 

Ученици разликују 

занимања у свом 

окружењу 

Развој толеранције Радионица- Дан и ноћ Прво 

полугодиште 

Усвојен појам 

толеранције 

Развој социјалних 

вештина 

Рзавој сарадничких 

односа 

Поштовање 

различитости 

Заштита здравља 

Пројектна активност 

Радионица Једи здраво 

расти право 

Прво 

полугодиште 

Ојачане прехрамбене 

навике код ученика 

од 1 до 4. разреда 

Јачање породичних 

односа 

Пројектна активност 

Радионица- Породица 

је центар света- 

Прво 

полугодиште 

Сензибилизација деце 

за однос према 

старијима 

Међугенерацијска 

сарадња код ученика 

од 1 до 4. разреда 

Оснаживање ученика за 

рад у он лајн окружењу 

Радионица На други 

поглед 

јануар Развој компетенција 

за рад са подацима и 

информацијама код 

Ученика седмог и 

шестог разреда 

Подршка ученицима  Радионица Црвенкапа Јануар  Развој пажње, 

креативности и 

безбедност ученика 

првог и другог 

разреда 

Подршка ученицима петог 

разреда 

Радионица- Забринуте 

лутке 

фебруар Развој пажње, 

концентрације, фине 

моторике, 

артикулација емоција 

Ослобађање стреса 

Подстицање ученичке 

иницијативе 

Радионица- Чардак ни 

на небу ни на земљи 

фебруар Развој пажње, 

рад са 

информацијама, 

емоције код ученика 

трећег разреда 

 

Тематски дан „Дан 

заљубљених“ 

Подршка комуникацији и 

Емоције ученика 

Радионица- Заљубљена 

хоботница 

фебруар Развој комуникације 

Уочавање емоција и 

адекватна реакција на 

њих код уечника 

Први, Други, Трећи и 

четврти  разред 

Развој пажње, 

 рад са информацијама, 

емоције 

Радионица- Пепељуга фебруар Побољшана пажња 

Јасна селекција 

информација из 
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окружења код 

ученика четвртог 

разреда 

Јачање пажње за рад по 

задатку  

Радионица- Фрактали Март/јун Продужена пажња 

ученика на часу код 

ученика четвртог и 

петог разреда 

Тематски дан 

Јачање компетенција за 

здравље и одговорног 

односа према природи 

Радионица- Значај воде март Пружене 

информације од 

значаја о природном 

окружењу 

Ојачане компетенције 

за одговоран однос 

према природи код 

ученика четвртог 

разреда 

Подршка ученицима петог 

разреда 

Анкета Методе и 

технике учења 

Септембар  Анкетирани ученици 

петог разреда ради 

испитивања радних 

навика и 

савладаности 

исправних техника 

учења 

Превенција насиља Анкета-

дискриминација 

Прво 

полугодиште 

Анкетирани ученици 

од 1 до 8. Разреда  

Подигнута свест о 

дискриминацији 

Превенција насиља 

Професионална 

оријентација  

Подршка ученицима 

осмог разреда 

Анкета ТПИ Октобар  Анкетирани ученици 

осмог разреда ради 

испитивања 

професионалних 

интересовања 

Јачање компетенција за 

здравље и одговорног 

односа према природи 

Пројектне активности 

Анкета Здравствено–

прехрамбене навике 

Децембар  Јачање прехрамбених 

навика код ученика 

Подршка ученицима 

осмог разреда 

Анкета-под притиском 

 

Јануар  Јачање компетенција 

за рад са подацима и 

информацијама 

Одговоран однос 

према здрављу 

Превенција насиља Анкета-путеви трача фебруар Уочавање вербалног 

насиља 

Начини заустваљања 

насиља 

 

 

Подршка ученицима при 

реализацији наставе на 

даљину 

Анкета- настава на 

даљину  

март Испитане потребе  
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ОБЛАСТ2: РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Саветодавни рад са 

учитељима првог разреда 

Информисање 

учитеља првог 

разреда о 

карактеристикама 

одељења 

август Учитељи упознати 

са здравственим, 

социјалним и 

психолошким 

карактеристикама 

ученика 

Процена рада, 

напретка, адаптације 

ученика првог разреда  

Октобар, 

децембар, март  

Процена на 

тромесечном нивоу 

адаптације првака 

Анкета за учитеље 

првог разреда за 

процену 

карактеристике од 

значаја за напредак и 

адаптацију ученика 

Октобар  Спроведено 

анкетирање свих 

учитеља укључених 

у рад са првацима 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Решени текући 

проблеми кроз 

индивидуалне 

консултације  

Израда плана 

подршке за ученике 

првог разреда 

Октобар  Урђен и усвојен 

план подршке за 

ученике првог 

разреда 

Саветодавни рад са 

наставницима петог 

разреда 

Информисање 

наставника петог  

разреда о 

карактеристикама 

одељења 

Август/септембар Наставници и 

одељенски 

старешина упознати 

са здравственим, 

социјалним и 

психолошким 

карактеристикама 

ученика 

Процена рада, 

напретка, адаптације 

ученика петог  

разреда 

Октобар  Процена на првом 

тромесечју  

Израда плана 

подршке ученицима 

петог разреда 

Новембар 

 

Формулисане 

области у којима је 

неопходна 

помоћ/подршка 

ученицма 

Саветодавни рад са 

наставницима у 

индивидуализацији 

наставе 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика 

за које је потребно 

индивидуализовати 

наставне садржаје 

 

 

Помоћ у изради 

материјала 

Током године Селекција и израда 

материјала за 

ученике 
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Праћење реализације 

индивидуализоване 

наставе 

Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима 

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

ученицима којима је 

потребна додатна 

образовна подршка  

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика 

за које је потребно 

израда ИОП-а 

Помоћ у изради 

планова 

Током године Израда планова 

прилагођених 

сваком ученику 

Праћење реализације 

ИОП-а 

Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика  

које је потребно 

укључити у 

допунску наставу 

Праћење реализације 

допунске наставе 

Током године Процена 

ефикасности 

допунске 

наставе/повратна 

инф. наставнику 

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

ученицима изузетних 

способност 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика 

које је потребно 

укључити у додатни 

рад 

Праћење реализације 

додатне наставе 

Током године Процена 

ефикасности 

додатне 

наставе/повратна 

инф. наставнику 

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

ученицима из осетљивих 

друштвених група 

Индивидуалне 

консултације  

Током године Пружена подршка у 

реализацији наставе  

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

родитељима/ 

старатељима 

Индивидуалне 

консултације  

Током године Пружена помоћ у 

одабиру тема за 

родитељске 

састанке и 

реализацији истих 

Саветодавни рад са 

наставницима-повратне 

информације о посећеном 

часу 

Посете часовима  Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима са 

предлозима за 

корекцију уочених 

недостатака 

Подршка у реализацији он-

лине наставе 

Индивидуалне 

консултације 

током године Пружене 

инструкције везано 

за обим и динамику 

реализације 

наставних садржаја 

Оснаживање наставника за 

тимски рад 

Индивидуалне 

консултације  

Током године Оснаживање за 

тимски рад/подела 

задужења унутар 

тима 
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Праћење начина вођења 

педагошке документације 

Инструкције за начин 

вођења педагошке 

документације 

Током године Наставници 

упознати са 

изменама у вези 

вођења педагошке 

документације 

Подршка у 

дигитализацији 

педагошке 

документације 

Током године Пружена помоћ за 

пребацивање 

документације у 

електронски формат 

Пружена подршка у 

реализацији чос-а 

Предлог тема  Септембар  Наставницима 

достављен списак 

могућих тема за 

реализацију чос-а 

Реализација чос-а Током године Одржани часови са 

адекватном 

тематиком на 

уочене проблеме 

Пружена подршка 

стручном усавршавању 

наставника 

Селекција семинара, 

доступног  додатног 

усавршавања 

Током године Предлог семинара и 

усавршавања на 

уочене потребе 

колектива 

Подршка новопридошлим 

наставницима 

Упознавање са 

структуром одељења 

Почетак године Наставници 

упознати са 

информацијама од 

значаја за 

реализацију наставе 

Подршка приправницима Индивидуалне 

консултације 

Током године Пружена сва помоћ 

од значаја за 

реализацију наставе 

 

ОБЛАСТ3: РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Прикупљање података од 

родитеља/старатеља који 

су од значаја за 

упознавање ученика и 

праћење развоја 

Интервју са 

родитељима/ 

старатељима 

приликом уписа 

ученика у први 

разред 

Април/мај Прикупљени 

податци који су од 

значаја за 

адаптацију ученика 

Разговор са 

родитељима 

приликом преласка 

из друге школе, 

Током године Прикупљени 

податци који су од 

значаја за 

адаптацију ученика 

 

 ажурирање података Током године Прикупљање 

измењених 

података  везаних 

за ученике 

Саветодавни рад са 

родитељима/ 

старатељима чија деца 

врше повреду правила 

понашања у школи 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Постигнути 

договори везани за 

усвајање правила 

понашања и 
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корекције 

постојећег 

Саветодавни рад са 

родитељима/ 

Старатељима на пружању 

подршке за рад са 

ученицима који се школују 

по ИОП-у 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи упознати 

са сврхом и 

начином 

реализације  

ИОП-а 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи узели 

учешће у изради 

плана ИОП-а 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Родитељи прате рад 

ученика код куће на 

задатом материјалу 

Сарадња са саветом 

родитеља 

Извештаји о раду  Током године Савет упознат са 

реализацијом свих 

сегмената рада у 

школи 

Саветодавни рад са 

родитељима/ 

старатељима чија деца 

показују посебан таленат и 

даровитост 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Подстакнути да 

укључе ученике у 

додатну наставу, 

такмичења.. 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи узели 

учешће у одабиру 

слободних 

активности ученика 

сходно 

афинитетима 

Саветодавни рад са 

родитељима на 

усмеравању и уочавању 

професионалних 

компетенција ученика 

Индивудуалне 

консултације 

Током године Предочени 

резултати теста 

ТПИ 

Родитељски састанак  Током године План и извештај 

ПО доступан 

родитељима 

Огласна табла 

педагога за ученике и 

родитеље 

Током године Све информације од 

важности за ПО 

доступне 

родитељима на 

огласној табли 

педагога 

Саветодавни рад са 

родитељима из осетљивих 

друштвених група 

Индивудуалне 

консултације 

Током године Упознати са 

правима и 

обавезама 

Упућивање на 

институције 

Током године Остварена сарадња 

са институцијама 

од значаја за 

подршку породици 

Саветодавни рад  Током године Упознати са 

афирмативним 

мерама  

Саветодавни рад са 

родитељима чија деца 

показују слабији успех у 

постигнућима у школи 

Индивудуалне 

консултације 

Од новембра 

континуирано 

Подстицање 

родитеља на 

укључење ученика 

у допунски рад ,  
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Саветодавни рад  Од новембра 

континуирано 

Подстицање 

родитеља на 

укључење ученика 

уиндивидуални рад, 

савет за рад код 

куће 

План подршке за 

ученике са две и 

више слабих  

Од новембра 

континуирано 

Родитељи узели 

учешће у изради 

Плана подршке за 

ученике са две и 

више слабих оцена 

Подстицање родитеља/ 

старатеља на укључење у 

рад школе 

Индивудуалне 

консултације, 

родитељски састанци  

Током године Родитељи 

укључени у рад 

школе кроз акције, 

предлоге, сугестије. 

Анкете  Током године Испитане потребе и 

интересовања 

родитеља 

 

ОБЛАСТ 4: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Сарадња са директором на 

пословима који се тичу 

образовно васпитног рада 

школе 

Консултације у вези 

са поделом 

одељенски 

старешинстава, 

избором  наставника 

ментора, формирање 

стручних тимова 

Август/ 

септембар  

Подељена 

задужења 

Сарадња са директором на 

припреми докумената 

установе, извештаја, 

анализа 

Израда школске и 

педагошке 

документације  

Током године Сви документи на 

време израђени и 

предати  

Сарадња са директором на 

организацији трибина, 

предавања, радионица за 

ученике, запослене и 

родитеље 

Реализација датих 

активности на 

одређене теме   

Током године Реализоване 

радионице за 

ученике 

Сарадња са директором на 

припреми и реализацији 

разних облика стручног 

усавршавања за 

наставнике у оквиру школе 

Избор семинара и 

стручног 

усавршавања у 

складу са потребом 

колектива 

Током године Колектив школе 

прошао обуке 

везано унапређење 

васпитних 

компетенција 

наставника 

 

Сарадња са директором по 

питању приговора и жалби 

ученика и 

родитеља/старатеља на 

оцену из предмета и 

владања 

Индивидуалне 

консултације  

Током године Решени приговори  
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Сарадња са стручним 

сарадником логопедом и 

библиотекаром 

Израда плана 

заједничких 

активности  

Септембар  Усвојен и 

реализован план 

заједничких 

активности  

Реализација 

радионица са 

ученицима 

Током године Реализоване 

радионице  

Заједнички рад на 

документацији школе  

Током године Остварена сарадња 

приликом рада на 

документацији 

школе 

Пројектне 

активности  

Током године Заједнички рад на 

пројектима у које је 

укључена школа 

Сарадња са педагошким 

асистентом 

Прикупљање 

података о 

ученицима из 

социјалоно 

осетљивих група 

Током године Прикупљени 

подаци од значаја 

за реализацију 

наставе 

Укључење у рад 

тимова  

Септембар  Пружена подршка 

за  учешће у раду 

тимова  

Афирмативне мере Током године Афирмативен мере 

предочене 

родитељима 

ученика из 

осетљивих група 

Помоћ у достави 

материјала 

ученицима 

Током године Материјали 

достављени и 

преузети од 

ученика из 

осетљивих група  

 

 

Израда материјала за 

родитеље и ученике  

Током године Информације о 

превенцији 

епидемије на 

ромском језику 

доступне 

ученицима и 

родитељима 

Превођење  Април/мај Подршка 

ученицима 

приликом 

тестирања за упис у 

први разред 
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ОБЛАСТ 5: РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Учешће у раду стручних 

актива 

Члан стручног актива 

за развој школског 

програма 

Током године Допринос у 

реализацији 

планираних 

активности  

Подршка у 

креирању планова и 

извештаја 

Учешће у раду 

Одељенског  већа 

Члан  Током године Подршка у 

креирању планова и 

извештаја 

Учествовање у раду 

Наставничког већа 

Члан  Током године Подршка у 

креирању планова и 

извештаја 

Учешће у раду  

Савета родитеља 

члан Током године Извештаји о во раду 

Подршка за 

активније учешће 

родитеља у раду 

школе 

Учешће у раду Школског 

одбора 

Подношење 

извештаја о во раду 

Током године Извештаји о во раду 

Учешће у раду тимова  Координатор Тима за 

унапређење 

квалитета и развој 

установе 

Током године Реализација 

планова рада тима 

Извештаји о раду 

тима 

Координација 

предвиђених 

активности 

Координатор актива 

за ШРП 

 

Током године Реализација 

планова рада тима 

Извештаји о раду 

актива 

Координација 

предвиђених 

активности 

Члан Тима за 

превенцију насиља 

Током године Помоћ у 

реализацији 

планираних 

активности 

Помоћ у изради 

акционих планова 

Помоћ у 

превазилажењу 

уочених проблема 

Учешће у раду комисија  Члан школске 

комисије за 

реализацију 

завршног испита 

јун Организација и 

реализација 

планираних 

активности 
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ОБЛАСТ6: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Учешће  у припреми 

развојног плана школе 

Анализа извештаја о 

реализацији Развојног 

плана, анализа 

резултата 

самовредновања 

школе, артикулација 

задатака и активности 

у оквиру 

дефинисаних циљева 

Током године Уобличени циљеви 

и задаци на основу 

анализа 

реализације 

развојног плана и 

самовредновања 

Учествовање у припреми 

плана самовредновања 

рада школе 

Предлог врсте и 

временске 

артикулације 

сктивности, учешће у 

подели задужења 

Током године Одређена област 

самовредновања 

Изврађене анкете 

Анализа добијених 

података 

Учешће у изради 

индивидуалних 

образовних планова за 

ученике 

Консултације, 

прикупљање података 

о ученицима, израда 

педгошког профила 

ученика, сарадња са 

родитељима, 

педагошким 

асистентом, сарадња 

са предшколском 

установом и 

интерресорном 

комисијом 

Током године Идентификовани 

ученици 

Прикупљени 

подаци 

Остварена сарадња 

са родитељима 

Остварена сарадња 

са установама 

дефинисани задаци 

за педагошког 

асистента 

Учешће у изради 

Годишњег плана рада 

школе 

Прикупљање 

података, израда 

појединих делова, 

консултација са 

наставницима, 

Август/септембар Израђен Годишњи 

план рада  

Сарадња са наставницима 

у изради планова редовне 

наставе, додатног рада и 

слободних активности 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Пружена подршка, 

савет и предлог за 

планове во 

наставника 

Сарадња са наставницима 

у изради планова 

одељењских већа, 

стручних већа, актива и 

тимова 

Консултације, 

предлог активности 

Август/септембар Предлог тема за 

чос 

Предлог 

активности за 

стручна већа, 

активе и тимове 

Учешће у изради плана 

стручног усавршавања 

наставника на нивоу 

школе 

Дефинисање потреба, 

консултације са 

стручним већима 

Август/септембар 

Јануар/фебруар 

селекција потреба 

колектива  

усклађене потребе 

и буџет  

договор о темама 

за стручно 

усавршавање 

унутар установе 

Учешће у избору и 

планирању реализације 

посебних програма: 

Консултације са 

наставницима, 

тимовима 

Током године Дефинисане теме 

Дефинисане 

активности  
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професионалне 

оријентације, заштита од 

насиља 

Дефинисана 

динамика 

реализације 

Припремање плана 

посете часовима 

Планирање врсте 

часова који ће се 

посетити, редовни, 

угледни, допунски, 

додатни, чос и посета 

истим 

Током године Урађен план посета 

Посећени часови 

Пружена повратна 

информација  

Припремање годишњег 

програма рада и 

месечних планова рада 

педагога 

Усклађивање рада са 

потребама школе 

Током године Израђени годишњи 

и оперативни 

планови рада 

Припремање плана 

сопственог стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја 

Утврђивање 

приоритетних 

компетенција 

професионалног 

развоја, планирање 

похађања семинара и 

стручних скупова, 

планирање стручног 

усавршавања на 

нивоу школе 

Током године Семинари, 

вебинари, 

конференције ван 

установе 72 

Стручно 

усавршавање у 

установи 344 

 

ОБЛАСТ 7: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Учешће у изради 

годишњег извештаја 

рада школе 

Израда извештаја о 

раду школе  

Јун-септембар Прикупљени и 

обједињени делови 

за извештај о раду 

Анализа појединих 

области рада  

Праћење и вредновање 

примена мера 

индивидуализације и 

ИОП-а 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима, учешће у 

евалуацији ИОП-а 

Током године Пружена адекватна 

помоћ и подршка 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима 

Дат предлог за 

укључење/искључењ

е ученика у ИОП 

Праћење и евалуација 

адаптације ученика 1. 

Разреда  

Индивидуални рад са 

ученицима, процена 

учитеља о адаптацији, 

посета часовима 

Октобар/ 

децембар/ 

март/јун 

Процена адаптације 

План подршке 

Праћење реализације 

предвиђених 

активности 

Вредновање 

предузетих 

активности 

Праћење и евалуација 

адаптације ученика 5. 

Разреда  

Индивидуални рад са 

ученицима, 

посете часовима,  

процена наставника 

Октобар/децем

бар/ 

март/јун 

Процена адаптације 

План подршке 

Праћење реализације 

предвиђених 

активности 
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Вредновање 

предузетих 

активности 

Праћење вођења 

педагошке 

документације 

Преглед дневника во 

рада, евидентирање 

предаје глобалних и 

оперативних планова 

Новембар/ 

јануар/јул 

Прегледан дневник 

Праћење динамике 

предаје глобалних и 

оперативних планови  

 

Праћење и анализа 

успеха и дисциплине 

ученика на 

класификационим 

периодима 

Анализа успеха и 

дисциплине ученика, 

као и предлагање мера 

за њихово побољшање 

Класификациони 

периоди 

Анализа успеха 

Предлог мера  

План подршке за 

ученике са две и 

више негативниј 

Праћење предузетих 

мера 

Праћење реализације 

допунске наставе 

Праћење и анализа 

самовредновања 

(изабране области) 

Одабир области, 

праћење спровођења 

анкете,Анализа анкета,  

Током године Помоћ у анализи 

области 

самовредновања 

Праћење и анализа 

квалификационих 

испита и уписа у средње 

школе 

Праћење завршног 

испита, анализа 

постигнућа,праћење и 

анализа уписа у средње 

школе  

Јун-август Анализа завршног 

испита 

Анализа уписа у 

средње школе 

Процена 

ефикасности 

предузетих мера 

подршке 

Праћење реализације  

разредних и поправних 

испита 

Праћење припремне 

наставе, праћење и 

анализа разредних и 

поправних испита 

Јун-август Није било поправних 

испита 

Разредни испит једна 

ученица/страни језик 

Израда извештаја о раду 

педагога 

Израда извештаја о 

раду педагога у свим 

областима рада 

Јун-август Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

 

ОБЛАСТ 8: САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Сарадња са образовним, 

здравственим, 

социјалним и другим 

установама значајним за 

остваривање циљева  

ов рада 

Сарадња са ШУ Током године Правовремене 

информације од 

важност за 

организацију ов рада 

Сарадња са 

Министарством  

Током године Правовремене 

информације од 

важност за 

организацију ов рада 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Током године Подршка и помоћ 

угроженим 

ученицима 

Сарадња са Домом 

здравља 

Током године Организација 

систематских 

прегледа за ученике 
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Сарадња са Црвеним 

крстом 

Током године Превентивне 

активности 

Тематски дани 

Конкурси за ученике 

Е твининг Током године Обуке  

Ерасмус Током године обуке 

Euroguidance – 

Европске мреже за 

подршку каријерном 

вођењу и саветовању 

Током године Материјали и 

информације за 

КВиС 

Сарадња са локалном 

заједницом и широм 

друштвеном средином за 

остваривање циљева ов 

рада 

ЛАП за децу Током године Учешће у изради 

пројекта 

Клет-издавачко 

друштво 

Током године  Израда приручника 

за родитеље 

„Између две ватре“ 

Сарадња са стручним 

сарадницима из других 

установа, 

институцијама, 

организацијама и 

удружењима од значаја 

за остваривање ов рада 

Друштво педагога 

Србије 

Током године Информисање о 

актуелностима, 

истраживањима  

везан за рад педагога 

Подружница стручних 

сарадника Колубарског 

округа 

Током године Подршка у 

реализацији послова 

педагога 

Стручни сарадници у 

школама Србије 

Током године Подршка у 

реализацији послова 

педагога 

Комисија за културне 

програме у 

библиотекама 

Током године Информисање о 

актуелностима, 

истраживањима  

везан за рад 

библиотекара 

Друштво школских 

библиотекара Србије 

Током године Сарадња на 

заједничким 

пројектима 

Партнерски за 

образовање 

Током године Информисање о 

актуелностима, 

истраживањима  

везан за сарадњу са 

родитељима 

 ЦОИ Степ бај Степ-

Сарајево 

током године Информисање о 

актуелностима, 

истраживањима  

иновативној пракси у 

региону 

 

ОБЛАСТ 9: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Вођење документације о 

сопственом раду 

Дневник рада Током године Евидентиране 

активности на 

дневном нивоу 

 евиденција о 

обављеним 

разговорима са 

Током године Записници 

обављених разговора 
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ученицима, 

наставницима, 

родитељима 

Вођење школске 

документације  

Учешће у изради 

образаца, делова 

планова и извештаја, 

анализа, педагошко 

инструктивни рад 

Током године Уредно вођена 

документација 

Стручно усавршавање Израда плана стучног 

усавршавања 

Август 

/септембар 

План стручног 

усавршавања за 

2021/2022 

 Извештај о стручном 

усавршавању 

Јануар/јун Полугодишњи и 

годишњи извештај о 

стручном 

усавршавању 

 Стручно усавршавање 

ван установе (Учешће 

на семинарима, 

скуповима и 

трибинама) 

Током године Стручно 

усавршавање ван 

установе 72 сата  

 Стручно усавршвање 

унутар установе 

(радионице, предавања, 

истраживања, 

публикације) 

Током године Стручно 

усавршавање у 

установи 344 

Закључак: Током године модификован план и прилагођен ОШ „Нада Пурић“ због 

преласка  из ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини. Већина планираних 

активности реализовано. Потребно на почетку школске године интезивирати 

педагошко-инструктивни рад. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОГОПЕДА 

 

ОБЛАСТ 1: РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Активност  Начин 

реализације 

Време  Исходи  

Праћење процеса адаптације 

ученика првог разреда и 

подршка у превазилажењу 

почетних тешкоћа у учењу 

Индивидуални 

и групни 

третмани  

Током године Уочени проблеми у 

адаптацији  

План подршке 

Дидактички материјал за 

стимулисање вештина 

потребних за успешно 

читање и писање 

иподстицање  пажње 

Праћење процеса адаптације 

ученика петог разреда који 

се образују по ИОПу,  и 

подршка у превазилажењу 

тешкоћа у адаптацији 

Индивидуални 

и групни 

третмани 

 

Током године Уочени проблеми у 

адаптацији  

План подршке 

 

Тестирање ученика 1.разреда 

Ретестирање ученика 

Тријажни 

артикулациони 

тест 

Септембар 

 

 

Тестирани ученици 

1.разреда 
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Тест гласовне 

анализе и 

синтезе 

Предикциони 

тест за 

дисграфију 

Јануар, јун Ретестирање после 

завршеног третмана 

Подршка ученицима од 1.до 

8.разреда који имају тешкоће 

у говорно- језичком развоју 

Индивидуални 

логопедски 

третмани 

Током године Ученици потпуно или 

делимично савладали 

потешкоће у говорно- 

језичком развоју 

Подршка ученицима првог 

разреда 

Радионица 

Превенција 

дислексије и 

дисграфије 

Октобар Побољшана фина 

моторика и манипулативна 

спретност код ученика 

првог разреда, развијене 

фонолошке способности 

ученика 

Корекција говорно језичких 

поремећаја 

Индивидуални 

логопедски 

третмани 

Током године Успешно савладане 

тешкоће у артикулацији  

Подршка ученицима од 1.до 

8.разреда који изузетно 

тешко усвајају процес 

читања и писања 

Индивидуални 

и групни 

логопедски 

третмани 

Током године Ученици усвојили вештине 

неопходне за успешно 

читање и писање 

Подршка ученицима код 

којих је недовољно развијена 

језичка 

структура(речник,граматика, 

синтакса) као и фонолошка 

свесност 

Радионица у 

боравку 

Март Ученици млађих разреда  

усвојили вештине  које ће 

им помоћи у читању, 

писању и говору. 

Саветодавно инструктивни 

рад са ученицима који 

повремено долазе на 

логопедске третмане 

Савети и 

инструкције  

Током године Флуентнији говор код 

ученика који муцају 

Подршка ученицима 

сапоремећајем вербалне и 

невербалне комуникације 

код ученика са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

Индивидуални 

и групни 

логопедски 

третмани 

Током године 

Радионица 

поводом 

обележавања 

светског дана 

аутизма 

Побољшана вербална и 

невербална комуникација 

Вежбе логомоторике Радионица у 

одељењима 

ученика са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитетом 

Друго 

полугодиште 

Правилан положај 

говорних органа за изговор 

појединих гласова 

 

Превенција говорно- 

језичких поремећаја 

Радионица 

,,Бајке“ 

Друго 

полугодиште 

Кроз адекватан дидактички 

материјал стимулисан 

говорно- језички развој 

Рад на побољшању 

комуникацијских вештина 

ученика 

Радионица у 

одељењима 

ученика са 

сметњама у 

развоју и 

инвалидитетом 

Током године Развијенијекомуникацијске 

вештине 
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Рад са ученицима који добро 

не чују и услед тога имају 

тешкоће у праћењу наставе 

Индивидуални 

третмани 

Током године Развој апстрактних 

језичких појмова и 

побољшање успеха 

 

Рад са ученицима који се 

образују по ИОП-у 

Индивидуални 

третмани 

Током године Развој пажње, 

концентрације и 

комуникације 

 

ОБЛАСТ2: РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Активност  Начин 

реализације 

Време  Исходи  

 

 

 

 

 

 

Саветодавни рад са 

учитељима првог разреда 

Информисање 

учитеља првог 

разреда о 

резултатима 

тестирања 

септембар Учитељи упознати са 

тешкоћама који 

поједини ученици 

имају, а које могу 

утицати на почетно 

читање и писање 

Процена 

рада,напретка, 

адаптације ученика 

првог разреда  

Октобар, 

децембар, март  

Процена на 

тромесечном нивоу 

адаптације првака 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Решени текући 

проблеми кроз 

индивидуалне 

консултације  

Израда плана 

подршке за 

ученике првог 

разреда 

Октобар  Урађен и усвојен план 

подршке за ученике 

првог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

Саветодавни рад са 

наставницима петог 

разреда 

Информисање 

наставникапетог  

разреда о 

карактеристикама 

ученика који се 

образују по ИОПу 

Август/септембар Наставници и 

одељенски старешина 

упознати са сметњама 

у развоју које поједини 

ученици имају 

Процена 

рада,напретка, 

адаптације ученика 

петог  разреда који 

се образују по 

ИОПу или имају 

друге потешкоће 

на плану говорно 

језичког развоја 

Октобар  Процена на првом 

тромесечју  

Израда плана 

подршке 

ученицима петог 

разреда 

Новембар 

 

Формулисане области 

у којима је неопходна 

помоћ/подршка 

ученицма 

Саветодавни рад са 

наставницима у 

индивидуализацији 

наставе 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика за 

које је потребно 

индивидуализовати 

наставне садржаје 
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Помоћ у изради 

материјала 

Током године Селекција и израда 

материјала за ученике 

 

 

Праћење 

реализације 

индивидуализоване 

наставе 

Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима 

Пружање подршке 

наставницима за рад са 

ученицима којима је 

потребна додатна 

образовна подршка  

Индивидуалне 

консултације 

Током године Селекција ученика за 

које је потребно израда 

ИОП-а 

Помоћ у изради 

планова 

Током године Израда планова 

прилагођених сваком 

ученику 

Праћење 

реализације ИОП-а 

Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима 

Саветодавни рад са 

наставницима- праћење 

ученика са сметњама у 

развоју у оквиру одељења 

Посете часовима  Током године Пружена повратна 

информација 

наставницима са 

предлозима за 

корекцију уочених 

недостатака 

Подршка наставницима у 

одабиру метода и 

средстава за рад 

Помоћ у одабиру 

метода и 

дидактичког 

материјала 

Током године Методе и средства за 

рад прилагођене 

индивидуалним 

карактеристикама 

ученика 

 

ОБЛАСТ3: РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Активност  Начин 

реализације 

Време  Исходи  

Прикупљање података од 

родитеља/старатеља који 

су од значаја за 

упознавање ученика и 

праћење развоја 

Интервју са 

родитељима 

Узимање 

анамнестичких 

података 

септембар Прикупљени подаци 

о раном развоју који 

су од значаја за 

адаптацију ученика 

Упознавање 

родитеља о раду 

логопеда са 

ученицима 

септембар Родитељи упознати 

са радом логопеда 

Информисање 

родитеља о 

резултатима 

тестирања ученика 

септембар Родитељи 

информисани о 

резултатима 

тестирања ученика 

Сарадња са родитељима Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Током године Родитељи упознати 

са током третмана 

Саветодавни рад са 

родитељима/ 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи упознати 

са сврхом и начином 

реализације ИОП-а 
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Старатељима на пружању 

подршке за рад са 

ученицима који се 

образују по ИОП-у 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи узели 

учешће у изради 

плана ИОП-а 

 

 

Индивидуалне 

консултације 

Током године Родитељима дат 

савет и упутства за 

рад код куће 

Састанци са родитељима 

ученика који имају 

тешкоће у учењу ради 

праћења 

Консултације, 

савети 

Током године Родитељи 

информисани о току 

напредовања  

Саветодавни рад са 

родитељима/ 

старатељима ученика који 

имају тешкоће у учењу 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи 

информисани о 

напредовању 

ученика на третману 

Индивидуалне 

консултације 

/саветодавни рад 

Током године Родитељи 

информисани о 

завршеном третману 

и дате препоруке за 

даље праћење 

Повезивање родитеља 

чија деца имају сличне 

проблеме ради размене 

искустава 

Информисање 

родитеља о 

релевантним 

институцијама  

Током године Родитељи размењују 

информације о току 

лечења деце у 

разним 

институцијама 

 

ОБЛАСТ 4: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима и 

педагошким асистентом 

на пословима који се 

тичу образовно 

васпитног рада школе 

Консултације у вези 

припреме извештаја, 

планова, програма, 

пројеката и друго. 

Август/ 

септембар  

Остварена 

заједничка сарадња 

на организацији и 

реализацији 

активности  

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима и 

педагошким асистентом  

на припреми докумената 

установе, извештаја, 

анализа 

Израда школске и 

педагошке 

документације  

Током године Сви документи на 

време израђени и 

предати  

Сарадња са директором 

на организацији трибина, 

предавања, радионица за 

ученике, запослене и 

родитеље 

Реализација датих 

активности на 

одређене теме   

Током године Реализоване 

радионице за 

ученике 

Сарадња са директором 

и стручним 

сарадницимана 

координацији 

активности и пружању 

подршке ученицима 

Израда плана 

заједничких 

активности 

Током године Остварена 

заједничка сарадња 
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Сарадња са директором 

и стручним сарадницима 

у пружању подршке 

ученицима који се 

образују по ИОП-у 

Индивидуалне 

консултације и 

састанци са 

родитељима 

Током године Пружена подршка 

родитељима и 

ученицима 

Сарадња са стручним 

сарадницима и 

педагошким асистентом 

Израда плана 

заједничких 

активности  

Септембар  Усвојен и 

реализован план 

заједничких 

активности  

Реализација 

радионица са 

ученицима 

Током године Реализоване 

радионице  

Заједнички рад на 

документацији 

школе  

Током године Остварена сарадња 

приликом рада на 

документацији 

школе 

Пројектне 

активности  

Током године Заједнички рад на 

пројектима у које је 

укључена школа 

 

 

ОБЛАСТ 5: РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

 

 

 

Учешће у раду стручних 

актива и тимова 

 

 

Председникстручног 

актива за развој 

школског програма 

 

 

 

Током године 

Реализација 

планова рада 

стручног актива 

Извештај о раду 

стручног актива 

Координација 

планираних 

активности 

Члан Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

Током године 

Допринос у 

реализацији 

планираних 

активности 

Подршка у 

креирању планова 

и извештаја 

Учешће у раду 

Одељенског  већа 

Члан  Током године Подршка у 

креирању планова 

и извештаја 

Учествовање у раду 

Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

Вођење записника са 

седница 

Наставничког већа 

Током године Подршка у 

креирању планова 

и извештаја 

Вођење записника 

Наставничког већа 

Учешће у раду тимова  Члан Тима за 

инклузију 

Током године Помоћ и подршка у 

идентификовању 

ученика 

Помоћ у изради 

педагошких 

профила 
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ОБЛАСТ 6: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Учешће у изради 

индивидуалних 

образовних планова за 

ученике 

Консултације, 

прикупљање података 

о ученицима, израда 

педгошког профила 

ученика, сарадња са 

родитељима, 

педагошким 

асистентом, сарадња 

са предшколском 

установом и 

интерресорном 

комисијом 

Током године Идентификовани 

ученици 

Прикупљени подаци 

Остварена сарадња 

са родитељима 

Остварена сарадња 

са установама  

Учешће у изради 

планских докумената 

школе, месечних, 

годишњих. 

Прикупљање 

података, израда 

појединих делова, 

консултација са 

наставницима, 

Август/септембар Планиране 

активности у 

потпуности 

реализоване 

Сарадња са 

наставницима у изради 

планова одељењских 

већа, стручних већа, 

актива и тимова 

Консултације, 

предлог активности 

Август/септембар  

Предлог активности 

за стручна већа, 

активе и тимове 

Учешће у припреми и 

изради индивидуалних 

планова за ученике 

Консултације са 

наставницима и 

Тимом за ИОП 

приликом израде 

индивидуалних 

планова 

Август/септембар 

Јануар/фебруар 

Урађен распоред за 

сваког ученика 

према врстама и 

степену говорних 

поремећаја 

Припремање плана 

посете часовима 

Планирање посете и 

праћења ученика са 

тешкоћама у оквиру 

разреда 

Током године Урађен план посета 

Посећени часови 

Помоћ у изради 

материјала за рад  

Помоћ у писању 

мишљења и 

извештаја о 

ученицима 

Помоћ у изради 

ИОП-а 

Учешће у раду комисија  Члан  школске 

комисије за 

реализацију пробног 

завршног испита 

           март Организација и 

реализација 

планираних 

активности 

Дежурни наставник 

на завршном испиту 

          јун Обављено 

дежурство на 

завршном испиту 
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Припремање годишњег 

програма рада и 

месечних планова рада 

логопеда 

Усклађивање рада са 

потребама школе 

Током године Израђенигодишњи и 

оперативни планови 

рада 

 

Припремање плана 

сопственог стручног 

усавршавања и 

професионалног развоја 

Утврђивање 

приоритетних 

компетенција 

професионалног 

развоја, планирање 

похађања семинара и 

стручних скупова, 

планирање стручног 

усавршавања на 

нивоу школе 

Током године Семинари, 

симпозијум,ван 

установе и 

стручно 

усавршавање у 

установи  

 

ОБЛАСТ 7: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Праћење и вредновање 

примена мера 

индивидуализације и 

ИОП-а 

Индивидуални 

саветодавни рад са 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима, 

учешће у евалуацији 

ИОП-а 

Током године Пружена адекватна 

помоћ и подршка 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима 

Дат предлог за 

укључење/искључење 

ученика у ИОП 

Праћење и евалуација 

адаптације ученика 1. 

разреда који имају 

тешкоће у говорно-

језичком развоју 

Индивидуални рад 

са ученицима, 

процена учитеља о 

адаптацији, посета 

часовима ради 

праћења ученика са 

тешкоћама у учењу 

у оквиру разреда 

Октобар/ 

децембар/ 

март/јун 

Процена адаптације 

План подршке 

Праћење реализације 

предвиђених 

активности 

Вредновање 

предузетих 

активности 

Праћење и евалуација 

адаптације ученика 5. 

разреда  

Индивидуални рад 

са ученицима 

Октобар/децембар/ 

март/јун 

Процена адаптације 

План подршке 

Праћење реализације 

предвиђених 

активности 

Вредновање 

предузетих 

активности 

Праћење вођења 

педагошке 

документације 

Преглед дневника 

сопственог рада, 

глобалних и 

оперативних 

планова 

Новембар/јануар/јул Прегледан дневник 

сопственог рада, 

глобални и 

оперативни планови 

Праћење усклађености 

облика и метода 

образовно васпитног 

рада са потребама и 

могућностима ученика 

Индивидуални рад 

са ученицима, 

усклађивање метода 

рада са 

могућностима 

ученика 

Новембар/јануар/јул Облици и методе 

рада усклађени са 

индивидуалним 

могућностима 

ученика 
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Израда извештаја о 

раду логопеда 

Израда извештаја о 

раду логопеда у 

свим областима 

рада 

Јун-август Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

Праћење ученика који 

су раније долазили на 

логопедске третмане 

Ретестирање Јануар/јун Ученици савладали 

потешкоће у говорно-

језичком развоју 

 

 

ОБЛАСТ 8: САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

 

 

Сарадња са 

образовним, 

здравственим, 

социјалним и другим 

установама 

значајним за 

остваривање циљева  

свог рада 

Сарадња са Домом 

здравља 

Током године Прикупљање налаза 

и информација о 

ученицима 

Сарадња са школама Током године Давање савета 

колегама из домена 

рада логопеда 

Институт за 

психофизиолошке 

поремећаје и говорну 

патологију 

Током године Размена 

информација о 

ученицима 

Институт за ментално 

здравље 

Током године Размена 

информација о 

ученицима 

 

Сарадња са 

стручним 

сарадницима из 

других установа, 

институцијама, 

организацијама и 

удружењима од 

значаја за 

остваривање 

сопственог рада 

Удружење логопеда 

Србије 

Током године Информисање о 

актуелностима, 

истраживањима  

везаним за рад 

логопеда 

Интерресорна 

комисија 

Током године Стални члан ИРК 

Стручни сарадници у 

школама Србије 

Током године Подршка у 

реализацији послова 

логопеда 

Сарадња са 

стоматолошком 

службом у школи 

Током године Отклоњени 

анатомски проблеми 

у говорним органима 

Сарадња са 

логопедима из других 

градова 

Током године Размењене 

информације  

 

ОБЛАСТ 9: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Активност  Начин реализације Време  Исходи  

Вођење 

документације о 

сопственом раду 

Дневник рада Током године Евидентиране 

активности на 

дневном нивоу 

 Евиденција о 

обављеним 

разговорима са 

ученицима, 

Током године Записници 

обављених разговора 
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наставницима, 

родитељима 

Вођење школске 

документације  

Учешће у изради 

образаца, делова 

планова и извештаја, 

анализа, педагошко 

инструктивни рад 

Током године Уредно вођена 

документација 

Стручно 

усавршавање 

Израда плана стучног 

усавршавања 

Август /септембар План стручног 

усавршавања за 

2021/2022. 

 

 Извештај о стручном 

усавршавању 

Јануар/јун Полугодишњи и 

годишњи извештај о 

стручном 

усавршавању 

 Стручно усавршавање 

ван установе (Учешће 

на семинарима, 

скуповима и 

трибинама) 

Током године Стручно 

усавршавањеван 

установе  

 Стручно усавршвање 

унутар установе 

(радионице, 

предавања, 

истраживања, 

публикације) 

Током године Стручно 

усавршавање у 

установи 

 

БИБЛИОТЕКАР 

 

1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Планирање набавке 

литературе и периодичних 

публикација за ученике, 

наставнике и стручне 

сараднике 

септембар  

октобар 

 

 

 

Формиран списак 

литературе и 

публикација  

 

Исходи  

остварени 

Израђивање годишњег и  

месечних планова рада 

Током године Израђени годишњи и 

месечни планови  

Исходи остварени 

Планирање и 

програмирање рада са 

ученицима у школској 

библиотеци 

Током године Направљен план  рада 

са ученицима  

Исходи остварени 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Учешће у изради 

годишњег плана рада  

 

Током године Израђен Годишњи план 

рада у датом 

временском року 

Исходи  

остварени 
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Вођење библиотечког 

пословања, са увидом у 

наставне планове и 

програме рада школе 

 

Током године Редовно вођење 

библиотечког 

пословања 

 

Исходи остварени 

Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе 

за разне образовно-

васпитне активности  

 

Током године Израђен списак 

потребне литературе 

Исходи остварени 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Сарадња са наставницима 

на промоцији читања  

Фебруар  

 

Реализација акције 

„Читајмо гласно“ 

Исходи  

остварени 

Сарадња са наставницима 

око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко - 

сарадничког дела школске 

библиотеке 

Током године 

 

Израђен списак лектире  

и договорена динамика 

 

Исходи остварени 

4. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Обучавање ученика за 

самостално коришћење 

различитих извора 

сазнања и свих врста 

информација у настави и 

ван ње 

Током године 

 

 

 

Ученици самостално 

користе различите 

изворе 

 

 

Исходи остварени 

Пружање помоћи 

ученицима код учења ван 

школе и усвајања метода 

самосталног рада на 

тексту и другим 

материјалима 

Током године 

 

Ученици користе 

истраживачке методе 

рада 

 

Исходи остварени 

Стимулисање навикавања 

ученика да пажљиво 

користе и чувају 

библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења 

у школску библиотеку и да 

узимају учешћа у њеним 

културно - просветним 

активностима  

Током године 

 

Ученици уредно враћају 

књиге и чувају грађу 

 

Ученици учествују у 

програмим које 

организује библиотека – 

Читајмо гласно 

Исходи  остварени 

Рад са  ученицима у 

читаоници, у радионицама 

за ученике, и на 

реализацији школских 

пројеката  

 

 

Током године 

 

 

Ученици учествују у 

реализацији школских 

пројеката - 

Међународна размена 

обележивача књига 

 

Исходи  остварени 
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5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оцена успешности 

Остваривање сарадње са 

родитељимау вези са 

пројектом „Бесплатни 

уџбеници“ 

Март - Јун Родитељи упознати са 

процедуром и условима 

прописаним пројектом 

 

Исходи  

остварени 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Сарадња са стручним 

већима наставника,  

педагогом и директором 

школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те 

целокупном 

организацијом рада 

школске библиотеке  

Током године 

 

 

 

 

Редовно упознавање 

стручних већа, стручних 

сарадника и директора 

школе о раду 

библиотеке и 

набављеној литератури 

 

 

Исходи  

остварени 

 

Припрема 

заинтересованих за 

реализацију пројеката, 

изложби, креативних 

радионица 

Припремање и 

организовање културних 

активности школе (Месец 

књиге, Светски дан књиге, 

Дечија недеља) 

Током године 

 

 

 

Активно учествовање у 

културним 

активностима школе 

 

 

 

Бајковита недеља 

Иво Андрић  - 50. 

година од Нобелове 

награде 

 

 Исходи  

остварени 

 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активност  
Време 

реализације  
Очекивани исходи Оцена успешности 

Рад у школским тимовима 

на изради годишњег плана 

школе и друге 

документације 

 

Током године 

 

Израђен годишњи план 

школе 

 

Исходи  

остварени 

 

Рад у стручним тимовима 

у складу са решењем 

директора 

Током године 

 

Уредно присуство 

састанцима тимова  

Исходи  

остварени 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Сарадња са другим 

школским библиотекама, 

Матичном библиотеком 

„Љубомир Ненадовић“ 

Ваљево  

 

 

Током године 

 

 

 

Уредно присуство 

сатанцима и 

семинарима које 

организује Матична 

библиотека „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 

Исходи  

остварени  
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Сарадња са просветним, 

научним, културним  

установама, новинско-

издавачким предузећима, 

радио-телевизијском 

центрима 

Током године 

 

 

 

 

Објављивање вести о 

школским активностима 

 

Обезбеђења донација 

књига за библиотеку од 

ИК „Пчелица“ 

Исходи остварени 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи Оцена успешности 

Стручно усавршавање – 

израда плана 

усавршавања, учешће на 

семинарима, саветовањима 

и другим скуповима 

 

Током године 

 

 

 

Похађање семинара 

стручног усавршавања  

 

Исходи  

остварени  

 

Вођење Летописа школе 

 

Током године 

 

Израђен Летопис школе 

 

 

Исходи  

остварени  

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Учешће у 

међународном 

програму 

стручног 

усавршавања 

Фебруар  - мај 

 

Библиотекар 

 

Реализовано 

учешће у 

Mеђународномпр

ограуа за 

умрежавањa 

библиотекара у 

организацији 

Америчког 

удружења 

библиотекара  

Исходи су 

остварени 

Израда школског 

листа  

Током године Библиотекар Израђен школски 

лист „Наш глас“  

(сакупљен 

материјал,урађена 

припрема за 

штампу и 

електронска 

верзија)  

Исходи су 

остварени 

Друштво школскиг библиотекара Србије доделило ми је награду  „Мина Караџић“ за 

најбољег школског библиотекара Србије за 2021. годину. У оквиру активности Друштва 

излагала сам на две стручне акредитоване трибине.  

У току школске 2021/22. године Завод за вредновање образовања и васпитања одобрио 

је семинар стручног усавршавања „Не постављај питање да ли волим читање“ чији сам 

ко-аутор, на период од наредне 3 школске године. 

 Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар 
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1.   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Планирање набавке литературе и 

периодичних публикација за 

ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

септембар  

октобар 

 

 

Формиран списак 

литературе и 

публикација  

 

Исходи  

остварени 

Израђивање годишњег и 

месечних планова рада 

Током 

године 

Израђени годишњи и 

месечни планови  

Исходи остварени 

Планирање и програмирање рада 

са ученицима у школској 

библиотеци 

Током 

године 

Направљен план  

рада са ученицима  

Исходи остварени 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Учешће у изради годишњег 

плана рада  

 

Током 

године 

Израђен Годишњи 

план рада у датом 

временском року 

Исходи  

остварени 

Вођење библиотечког 

пословања, са увидом у наставне 

планове и програме рада школе 

Током 

године 

Редовно вођење 

библиотечког 

пословања 

Исходи остварени 

Одабирање и припремање 

литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности  

Током 

године 

Израђен списак 

потребне литературе 

Исходи остварени 

3. РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Сарадња са наставницима на 

промоцији читања  

Фебруар  

 

Реализација акције 

„Читајмо гласно“ 

Исходи  

остварени 

Сарадња са наставницима око 

утврђивања годишњег плана 

обраде лектире, и коришћења 

наставничко - сарадничког дела 

школске библиотеке 

Током 

године 

 

Израђен списак 

лектире  и 

договорена динамика 

 

Исходи остварени 

4. РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Обучавање ученика за 

самостално коришћење 

различитих извора сазнања и 

свих врста информација у 

настави и ван ње 

Током 

године 

 

 

Ученици самостално 

користе различите 

изворе 

 

Исходи остварени 

Пружање помоћи ученицима код 

учења ван школе и усвајања 

метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима 

Током 

године 

 

Ученици користе 

истраживачке методе 

рада 

 

Исходи остварени 
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Стимулисање навикавања 

ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у 

школску библиотеку и да узимају 

учешћа у њеним културно - 

просветним активностима  

Током 

године 

 

Ученици уредно 

враћају књиге и 

чувају грађу 

Ученици учествују у 

програмим које 

организује библиотека 

– Читајмо гласно 

Исходи  

остварени 

Рад са  ученицима у читаоници, у 

радионицама за ученике, и на 

реализацији школских пројеката  

Током 

године 

 

Ученици учествују у 

реализацији 

школских пројеката 

Исходи  

остварени 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Остваривање сарадње са 

родитељимау вези са пројектом 

„Бесплатни уџбеници“ 

Март - Јун Родитељи упознати 

са процедуром и 

условима 

прописаним 

пројектом 

 

Исходи  

остварени 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Сарадња са стручним већима 

наставника,  педагогом и 

директором школе у вези с 

набавком и коришћењем књижне 

и некњижне грађе, те 

целокупном организацијом рада 

школске библиотеке  

Током 

године 

 

 

 

 

Редовно упознавање 

стручних већа, 

стручних сарадника 

и директора школе о 

раду библиотеке и 

набављеној 

литератури 

Исходи  

остварени 

 

Припрема заинтересованих за 

реализацију пројеката, изложби, 

креативних радионица 

 

Припремање и организовање 

културних активности школе 

(Месец књиге, Светски дан 

књиге, Дечија недеља) 

Током 

године 

 

 

 

Активно 

учествовање у 

културним 

активностима школе 

 

Бајковита недеља 

Иво Андрић  - 50. 

година од Нобелове 

награде 

 

 Исходи  

остварени 

 

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Активност  Време 

реализације  
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Рад у школским тимовима на 

изради годишњег плана школе и 

друге документације 

 

Током 

године 

 

Израђен годишњи 

план школе 

 

Исходи  

остварени 

 

Рад у стручним тимовима у 

складу са решењем директора 

 

Током 

године 

 

Уредно присуство 

састанцима тимова  

Исходи  

остварени 
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8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Сарадња са другим школским 

библиотекама, Матичном 

библиотеком „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево  

 

 

Током 

године 

 

 

 

Уредно присуство 

сатанцима и 

семинарима које 

организује Матична 

библиотека 

„Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 

Исходи  

остварени  

Сарадња са просветним, 

научним, културним  установама, 

новинско-издавачким 

предузећима, радио-

телевизијском центрима 

Током 

године 

 

 

 

Објављивање вести о 

школским 

активностима 

 

Гостовање на ТВВА+ 

Исходи остварени 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Активност 
Време 

реализације 
Очекивани исходи 

Оценауспешности 

Стручноусавршавање – израда 

плана усавршавања, 

учешћенасеминарима, 

саветовањима и другим 

скуповима 

 

Током 

године 

 

Похађање семинара 

стручног 

усавршавања  

 

Исходи  

остварени  

 

Вођење Летописа школе 

 

 

Током 

године 

 

Израђен Летопис 

школе 

 

 

Исходи  

остварени  

 

Драган Павловић, библиотекар 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 

ОБЛАСТ 1: РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Помоћ и додатнa подршкa деци и ученицима у складу са њиховим потребама 

 

Активност Начин 

реализације 

Време Исходи 

Старање да деца редовно 

похађају наставу, помоћ у изради 

домаћих задатака (рад у боравку). 

 

Индивидуалн

и или групни 

разговори 

Током 

године 

Ученици редовније 

похађају наставу, развијају 

навику да  редовно 

израђују домаће задатке 

Подстицање и мотивисање деце о 

учешћу у другим активностима, 

 

Помоћи подстицање ученика да 

се интегришу у одељењу. 

Укључивање 

у радионице 

Током 

године 

Ученици узимају учешће у 

другим активностима 

 

Ученици интегрисани у 

одељењу 

Подстицање позитивног односа у 

односу на децу којима је 

потребна додатна подршка. 

 

Укључивање 

у реализацију 

заједничких 

активности 

 

Током 

године 

Ученици пружају помоћ 

другу да уради задатке 
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Подстицање уписа у средње 

школе путем афирмативне мере. 

 

Техничка 

помоћ и 

подршка 

ученику да 

остваре право 

на додатне 

бодове 

Током 

године 

Ученици остварују право 

на додатне бодове и 

настављају да похађају 

средње образовање 

Старање о безбедностидеце у 

наставном и ваннаставном 

амбијенту. 

 

Заједничка 

дежурства 

Током 

године 

Ученици безбедни у 

окружењушколе 

 

Пружање помоћи ученицима који 

раде по ИОП-у. 

Индивидуални 

рад са 

учеником 

Током 

године 

Ученици остварују 

напредак предвиђен ИОП-

ом 

 

ОБЛАСТ 2: РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

2. Пружање помоћи наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог 

рада са децом и ученицимакојимајепотребнадодатнаобразовнаподршка 

 

Активност Начинреализације Време Исходи 

Помоћ у организацији 

активности на нивоу 

одељења (посета музеју, 

одлазак у позориште, 

организација излета, 

наставе у природи, 

пратња у оквиру 

ескурзије). 

 

Учешће у свим 

припремним 

активностима 

 

 

 

Током 

године 

Реализоване предвиђене 

активности 

Помоћ у изради и 

реализацији ИОП-а. 

Сумирање 

података и 

програмирање 

плана рада 

Септембар 

Јануар 

Израђени ИОП-и за 

евидентиране ученике 

Допунаа ктивности у 

Акционом плану за Роме. 

Сумирање нових 

активности и унос 

у Акциони план 

Током 

године 

Ревидиран Акциони план за 

Роме 

 

 

ОБЛАСТ3: РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

Активност Начин 

реализације 

Време Исходи 

Успостављање везе 

између родитеља и школе 

Обавештавање родитеља о 

упису ученика у први 

разред . 

Организовање 

индивидуалних 

састанака са 

родитељима 

Март Родитељи редовније долазе 

у школу 

 

Родитељи добили позив за 

евидентирање у први разред 

Помоћ родитељима да 

припреме документацију 

за упис у први разред. 

Позивање 

родитеља 

Април - 

Мај 

Документација 

припремљена на време 
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Информисање родитеља о 

могућностима и 

подстигнућима своје деце 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Током 

године 

Подстицање родитеља да 

преузму одговорност за 

образовање свог детета 

 

Подстицање родитеља да 

ученици наставе 

школовање (уписивање у 

средњушколе). 

 

Помоћ родитељима да на 

време припреме 

документацијузаупис у 

средњу школу. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

Током 

године 

Ученици уписују средње 

школе са припремљеном 

документацијом 

 

ОБЛАСТ 4. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОТГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активност Начин 

реализације 

Време Исходи 

Национални савет ромске 

националне мањине 

Пријава ученика 

који остварују 

право на додатне 

бодове приликом 

уписа у средње 

школе 

Мај Ученици добијају додатне 

бодове 

Град Ваљево Учешће у раду 

Комисије за 

социјално 

укључивање Рома 

и Ромкиња 

Током 

године 

Ученици остварују право на 

добијање бесплатног 

прибора, одласка на 

бесплатне ескурзије 

Град Ваљево Савет за миграције Током 

године 

Помоћ породицама ученика 

који су повратници по 

споразуму о реад мисији 

Асоцијација педагошких 

асистената Србије 

Члан управног 

одбора 

Током 

године 

Размена активности са 

осталим колегама са циљем 

унапређивање рада 

педагошког асистента 

Црвени крст Србије Праћење 

активности 

Црвеног крста и 

повезивање са 

породицама 

ученика 

Током 

године 

Обезбеђивање  помоћи 

породицама ученика 

Центар за социјални рад Сарадња са 

социјалним 

радницима и 

сарадницима за 

бригу о деци 

Током 

године 

Остваривање права 

породице ученика на 

социјалну помоћ 

Праћење ученика у 

хранитељским породицама 
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ОБЛАСТ 5: РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ 

Активност Начин 

реализације 

Време Исходи 

Тим за подршку Рома и 

стандарда ученика 

Координатор Током 

године 

Реализоване предвиђене 

активности 

 

Тим за инклузију члан Током 

године 

Реализоване предвиђене 

активности 

Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

члан Током 

године 

Реализоване предвиђене 

активности 

 

ОБЛАСТ 6: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Активност Начин реализације Време Исходи 

Вођење 

документације о 

сопственом раду 

Дневник рада Током 

године 

Евидентиране активности на 

дневном нивоу 

 Евиденција о обављеним 

разговорима са ученицима, 

наставницима, родитељима 

Током 

године 

Записници обављених 

разговора 

Вођењ ешколске 

документације 

Учешће у израдио бразаца, 

делова планова и 

извештаја, анализа, 

педагошко инструктивни 

рад 

Током 

године 

Уредно вођена документација 

Стручно 

усавршавање 

Израда плана стручног 

усавршавања 

Август 

септемба

р 

План стручног усавршавања за 

2021/2022. 

 Извештај о стручном 

усавршавању 

Јануар/ 

јун 

Полугодишњи и годишњи 

извештај о стручном 

усавршавању 

 Стручно усавршавање ван 

установе (Учешће на 

семинарима, скуповима и 

трибинама) 

Током 

године 

Стручно усавршавање ван 

установе 

 Стручно усавршвање 

унутар установе 

(радионице, предавања, 

истраживања, публикације) 

Током 

године 

Стручно усавршавање у 

установи 
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ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА ДВЕ И ВИШЕ НЕГАТИВНИХ 
 

Реализоване 

активност 

Време реализације Носиоци  Исходи  

Идентификација 

ученика са 

негативним оценама 

октобар Наставници, 

одељенске 

старешине, педагог 

Идентификовани 

ученици 

Индивидуални 

разговори 

Током године педагог Подршка ученицима 

у идентификацији 

проблема који је 

довео до негативних 

оцена 

Предавање методе и 

технике учења  

октобар Педагог 

 

Ученицима 

појашњене 

различите технике 

учења 

Израда мапи ума 

Анализа успеха на 

класификационим 

периодима 

 

 

Новембар,децембар, 

март, јун 

педагог Урађена анализа и 

план активности  

Допунска настава Током године Предметни 

наставници 

Унапређено знање и 

пружена подршка у 

решењу уочених 

недостатка  

Индивидуализација  Током године Предметни 

наставници 

Прилагођен наставни 

материјал  

 

Закључак: У млађим разредима није било ученика са негативним оценама. На 

полугодишту 22 ученика старијих разреда (4.27%) има негативне оцене из укупно шест 

предмета. Највећи број негативних оцена је из Математике (16) а затим следе Биологија 

(5), Енглески језик (2), Хемија (2), Географија (1) и Историја (1). Број ученика са две и 

више негативних 5 (два ученика са 2 негативне, 2 ученика са 3 негативне и један ученик 

са 4 негативне). За све ученике са више од две негативне организовала се додатна 

подршка, допунска настава и индивидуалне консултације са педагогом, одржана 

предавања на тему учења уз посебан акценат на ученике осмог разреда. Сви ученици на 

крају школске године позитивни. 
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Однос броја ученика са недовољнимим оценама претходне и ове школске године 

 

 

Закључак: Упоредном анализом две школске године долазимо до закључка да ове 

школске године нема негативних оцена у петом разреду на полугодишту и на крају. У 

шестом разреду пораст на полугодишту за 0. 08, у седмом за 0. 44 и у осмом 0. 08.  

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА У ПРИПРЕМИ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Реализоване активност Време 

реализације 

Носиоци  Исходи  

Акциони план за 

реализацију завршног 

испита 

септембар Педагог и стручни 

актив за ШРП 

Израда акционог 

плана 

Иницијално тестирање 

из предмета обухваћених 

завршним испитом 

септембар Предметни 

наставници  

100% ученика 

обухваћено 

иницијалним 

тестирањем 

Анализа иницијалног 

тестирања 

септембар Предметни 

наставници 

Урађена анализа 

иницијалног 

тестирања из свих 

предмета укључених 

у завршни испит 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред

20/21

21/22
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Анализа завршног 

испита претходне године 

Прво 

полугодиште 

педагог Извршена упоредна 

анализа завршног 

испита за 

петогодишњи период 

Предавање на тему 

учења 

Прво 

полугодиште 

Педагог  

 

Одржано предавање 

са 90% обухвата 

ученика 

Прикупљање података о 

ученицима из остљивих 

група  

Прво 

полугодиште 

Педагошки асистент Прикупљени подаци, 

обухваћено 100% 

ученика из остљивих 

група осмог разреда 

Подстицајне мере за 

упис ученика из 

остељивих група 

Мај  Одељенске 

старешине/педагог/ 

Педагошки асистент 

Ученици и родитељи 

упознати са 

подстицајним мерама 

Информације од значаја 

доступне родитељима на 

сајту школе 

Током године Администратор сајта Све информације од 

значаја доступне на 

сајту школе 

Анализа успеха ученика 

осмог разреда 

Јун  Педагог  Ученицима и 

родитељима 

доступне анализе 

ради што одакватније 

процена могућности 

и избора средње 

школе 

Припремна настава из 

предмета обухваћених 

завршним испитом 

Током 

године/јун 

Предметни 

наставници 

Припрема ученика за 

завршни испит 

Тематске радионице за 

припрему ученика 

„Под притиском“ 

Прво 

полугодиште 

педагог Обухваћено 100% 

ученика 

Испитивање пред 

испитног стреса 

Друго 

полугодиште 

Педагог  Обухваћено 100% 

ученика 

Предавање на тему 

завршног испита 

Друго 

полугодиште 

Педагог  Ученицима 

предочене све 

информације од 

значаја  

ЧОС на тему завршног 

испита 

Током године Одељењске 

старешине 

 

Родитељски састанци Током године  Одељењске 

старешине 

 

Савет родитеља 

обавештен о свим 

активностима и 

корацима 

Током године Педагог  На Савету родитеља 

свим 

представницима 

предочене 

информације од 

значаја за 

реализацију 

завршног испита 

Ученици упознати са 

средњим школама и 

смеровима 

Током године Педагог 100% ученика 

добило информације 

о средњим школама 

Ученици упознати са 

наставним планом и 

Током године Педагог 100% ученика 

добило информације 

о наставним 
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програмом у средњим 

школама 

плановима у 

средњим школама 

Упис ученика Јун/јул Одељенске 

старешине/педагог/ 

Педагошки асистент 

100%уписаних 

ученика у средњу 

школу 

 

Закључак:  Током године реализоване све активности предвиђене акционим планом за 

реализацију завршног испита. Сви ученици обухваћени активностима. Начин 

реализације се прилагођавао у складу са епидемиолошком ситуацијом. Сви ученици који 

су исказали жељу су и уписали средњу школу. 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

 

ПРАЋЕЊЕ АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА 
(Подршка приликом преласка са разредне на предметни систем рада) 

Реализоване 

активност 

Време реализације Носиоци  Исходи  

Предавање методе и 

технике учења 

децембар педагог Ученици добили 

одговоре на питање 

где, када, како и шта 

уче. Објашњена 

техника израде мапа 

ума. 

Анкета опште навике 

и технике учења 

јануар педагог Анкетирани сви 

ученици петог 

разреда 

Индивидуалне 

консултације 

Током године педагог Обављен разговор са 

свим ученицма петог 

разреда 

Анализа анкете фебруар педагог Урађена анализа, 

резултати предочени 

одељенским 

старешинама и 

ученицима (уочен 

проблем са пажњом) 

 

Анализа успеха Током године Педагог Урађена анализа 

успеха са циљем 

уочавања ученика 

којима је потребна 

додатна подршка као 

и талентованих 

ученика 

Процена ученика Током године Предметни 

наставници 

одељенски 

старешина 

педагог 

Идентификовани 

ученици којима је 

потребна додатна 

подршка у раду  
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Едукативне 

радионице 

Током године Педагог  Унапређен однос 

према раду и радним 

обавезама, 

подстакнута 

самосталност у раду  

 

Закључак: Ученицима петог разреда током године пружена подршка како би се 

омогућила што лакша адаптација на предметни систем рада. Идентификовани ученици 

за које је потребна индивидуализација.Ученици петог разреда имају најбољи просек 

оцена на нивоу школе.  

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

 

ПРАЋЕЊЕ АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 
(Подршка приликом преласка из предшколског система у школу) 

Реализоване 

активност 

Време реализације Носиоци  Исходи  

Направљене и 

подељене анкете за 

учитеље првог 

разреда за праћење 

карактеристика 

ученика од важности 

за школовање 

децембар Педагог, учитељи Сви учитељи добили 

анкете по којима ће 

пратити и проценити 

ученике првог 

разреда 

Анализа анкета јануар Педагог  Анализом 

обухваћени сви 

ученици првог 

разреда 

Радионица за развој 

фине моторике и  

манипулативне 

спретности 

фебруар Педагог  Ученици савладали 

вежбе за развој фине 

моторике 

Радионице 

„Црвенкапа “ 

фебруар Педагог  Ученици знају 

правила безбедног 

понашања 

Подстакнута 

креативност ученика 

 

 

 

Анализа успеха и 

владања  

Током године Педагог, учитељи Урађена анализа 

успеха ученика првог 

разреда и дат 

предлог за даље 

активности 

Консултације са 

учитељима првог 

разреда 

Током године Педагог, учитељи Праћење ученика и 

њихвог напретка у 

свим областима од 

важности за успешну 

адаптацију 
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Закључак: Од укупно 65 ученика веећина ученика је у потпуности савладала наставне 

садржаје. Након праћења у првом разреду донета одлука тима уз сагласност родитеља 

да се за три ученика поднесе захтев Интерресорној комисији за ИОП-2. Четири ученика 

ће започети наредну школску годину по ИОП-1 програму. У оквиру одељенске заједнице 

ученици кроз разговор подстицани на самосталност и важност извршења домаћих 

задатака. Педагог школе кроз радионице подстицао знатижељу, креативност и пажњу и 

радио на финој моторици уз израду помоћног дидактичког материјала за подстицање 

пажње, концентрације и радозналости. У оквиру родитељских састанака скренута пажња 

о важности самосталности, извршењу радних обавеза и исправних радних навика. 

Социјализација свих ученика протекла у најбољем реду. Сви ученици имају примерено 

владање. 

 У циљу што квалитетније пружање подршке ученицима првог разреда, појачана 

сарадња са предшколском установом. 

 Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

Припремна настава за ученике четвртог разреда реализована током године у складу са 

наставним планом и програмом (у оквиру наставних јединица које су биле нај 

адекватније). Укључени наставници редовне и изборне наставе. Обухваћени сви 

ученици.  

На крају школске године није било ученика са закљученим негативним оценама. Сходно 

томе није било потребе за организовањем припремне наставе за реализацију поправног 

испита. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА 
 

Активности Време реализације Начин реализације 

Плана припремне наставе део 

годишњег плана 

Септембар 2021. Израда плана припремне 

настав у складу са 

извештајима са иницијалног 

тестирања на почетку 

школске године 

Мотивисање ученика Октобар 2021. Разговор са ученицима о 

важности припремне наставе 

за завршни испит 

Реализација часова Током године уз 

интезивнији рад по 

завршетку наставе за осми 

разред  

Индивидуални приступ у 

оквиру мањих група 

 

Реализација пробног 

завршног испита 

април 2022 према инструкцијама 

МПНТР  
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Анализа пробног завршног 

испита 

април 2022 Индивидуална повратна 

информација ученицима 

корекција плана припремне 

наставе сходно добијеним 

резултатима 
 

8/1 Предмет  Број часова 

 Српски језика 32 

 Математика 53 

 Историја 17 

 Биологија 16 

 Географија 13 

 Физика 8 

 Хемија 10 

8/2 Предмет  Број часова 

 Српски језика 29 

 Математика 16 

 Историја 14 

 Биологија 16 

 Географија 12 

 Физика 8 

 Хемија 10 

8/3 Предмет  Број часова 

 Српски језика 29 

 Математика 16 

 Историја 14 

 Биологија 16 

 Географија 12 

 Физика 8 

 Хемија 10 

 

8-специјално одељење   
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Припремна настава из историје 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Часови 

припремне 

наставе  

Током 

школске године 

и у периоду 

након завршетка 

школске године 

за ученике осмог 

разреда, 

непосредно пре 

полагања 

завршног испита 

 

Наставник, 

ученици 

Одржани сви 

планирани часови 

и у потпуности 

реализован план 

припремне 

наставе; 

обновљени сви 

наставни 

садржаји из 

историје од петог 

до осмог разреда. 

Часовима су 

присуствовали 

ученици из сва 

три одељења, али 

у малом броју. 

Евалуација ће 

бити могућа 

након 

објављивања 

резултата 

 

Припремна настава из биологије 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Часови 

припремне 

наставе  

Током 

школске године 

и у периоду 

након завршетка 

школске године 

за ученике осмог 

разреда, 

непосредно пре 

полагања 

завршног испита 

 

Наставник, 

ученици 

Одржани сви 

планирани 

часови и у 

потпуности 

реализован план 

припремне 

наставе; 

обновљени сви 

наставни 

садржаји из 

биологијеод 

петог до осмог 

разреда. 

Часовима су 

присуствовали 

ученици из сва 

три одељења, али 

у малом броју. 

Евалуација ће 

бити могућа 

након 

објављивања 

резултата 
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Припремна настава из математике 

 

Извештај о припремној настави из Српског језика 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Договор о раду Септембар 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

Ученици су 

упознати са 

областима и 

типовима задатака 

Успешно (може 

и боље) 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Основни ниво 

Бројеви и 

операције са 

њима 

Алгебра и 

функције 

Геометрија 

Мерење 

Обрада података 

X, XI, XII Маја 

Станковић, 

Јелена 

Лазаревић 

Ученици са 

већом 

успешношћу 

решавају задатке 

основног нивоа 

 

Успешно 

Средњи ниво 

Бројеви и 

операције са 

њима 

Алгебра и 

функције 

Геометрија 

Мерење 

Обрада података 

I, II, III, IV Маја 

Станковић, 

Јелена 

Лазаревић 

Ученици са 

већом 

успешношћу 

решавају задатке 

средњег нивоа 

Успешно 

Напредни ниво 

Бројеви и 

операције са 

њима 

Алгебра и 

функције 

Геометрија 

Мерење 

Обрада података 

V, VI Маја 

Станковић, 

Јелена 

Лазаревић 

Ученици са 

већом 

успешношћу 

решавају задатке 

напредног нивоа 

Успешно 



183 

 

Израда тестова из 

ранијих 

година 

 

Октобар 

 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

на завршном 

испиту. 

Систематизовано је 

знање из 4 области, 

указано на три 

нивоа задатака. 

Евалуиран је 

степен 

остварености 

исхода на почетку 

школске године, на 

пробном завршном 

испиту и тестовима 

на крају школске 

године. 

Критеријуми 

успешности:  

60 одржаних 

часова, 100%  

остварености 

плана, велики број 

присутних 

ученика, просечан 

број бодова мало 

изнад просека 

Републике. 

Веома успешно 

Врсте речи – 

систематизација 

Падежи– 

систематизација 

Новембар 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

Успешно 

Глаголски 

облици- 

систематизација 

Правопис - 

систематизација 

Децембар 

 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

Успешно  

Израда тестова из 

пређенихобласти 

Књиж. родови и 

врсте – 

систематизација 

Јануар 

Фебруар 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

Успешно 

Стилске фигуре – 

систематизација 

Лексикологија– 

систематизација 

Март 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

 

Правопис – 

систематизација 

Гласови и 

гласовне промене 

– 

систематизација 

Април 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

 

Есеј – 

систематизација 

Синтакса – 

систематизација 

Синтакса – 

систематизација 

Мај 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

 

Израда тестова из 

претходних 

година 

 

Јун 

Наставници 

и ученици 

осмог 

разреда 

 

 

Закључак:  Сви ученици осмог разреда полагали су завршни испит и остварили просечно 

12,81 бод (републички просек је 12,57). 

Подносиоци извештаја: 

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности 
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ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

СЕКЦИЈЕ 

Историјска секција 
 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

 

Обележавање 

значајних датума 

Током 

школске године 

Наставник, 

ученици 

Три  паноа (Дан 

сећања на  српске 

жртве у Другом 

светском рату, 

Дан примирја у 

Првом светском 

рату,Дан 

државности); 

реферат о Растку 

Немањићу 

(Савиндан) 

 

успешно 

Израдa 

родослова 

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

Родослови 

династија 

Немањићи, 

Карађорђевићи, 

Обреновићи; 

израда 

породичног 

стабла 

успешно 

 

Израда 

хронолошких 

табела 

Током школеске 

године 

Наставник, 

ученици 

Хронолошке 

табеле за стари 

век, средњи век, 

нови век и 

савремено доба 

успешно 

Израда ленте 

времена 

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

Лента времена 

„Периодизација 

прошлости 

успешно 

Израда ППТ 

презентација  

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

ППТ 

презентације  

„Концентрациони 

логори у Другом 

светском рату“, 

„Кнез Павле 

Карађорђевић“, 

„Мање познате 

чињенице о 

Другом светском 

рату“, 

„Историјски 

извори за период 

савременог доба“ 

успешно 
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Посете: Музеју града Ваљева и изложбе 

историјског садржаја 

Посете нису остварене због пандемије  корона 

вирус 

 

Планирани часови су реализовани. Активности које нису реализоване замењене су другим 

активностима. Број ученика који су узели учешће у раду историјске секције ове школске године 

је задовољавајући. 

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА 

Чланови  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професор српског језика и 

књижевности 

Руководилац секције 

2. Ана Вилотијевић, Нађа 

Косић, Тијана 

Дашковић, Ивана 

Спасојевић, Невена 

Богдановић, 

Валентина Митровић, 

Анђелика Поповић, 

Борис Трипковић 

Група ученика 8/1 разреда чланови 

3. Анђела Анђелковић ученик 8/2 разреда члан 

 

Сарадници у реализацији плана: Чланови стручног већа друштвених наука 

Делокруг рада: Секција 

Циљеви рада: Стицање трајних знања из језика и правописа и стварање целовите слике 

о матерњем језику и српској модерној лингвистици 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је постигнуто 

и шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Представљање 

садржаја рада и 

доношење  

Плана рада за 

текућу годину 

септембар Наставник Подизање нивоа 

знања из 

лингвистике, 

повећавање броја 

ангажованих 

ученика, учешће на 

такмичењима 

Наставник, 

чланови 

Стручног већа, 

комисије за 

спровођење 

такмичења, 

Директор 

Анализа и 

подела задужења 

октобар Наставник Развијање осећања 

за модерну 

лингвистику 
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Упућивање у 

технику израде 

укрштених речи 

новембар Наставник Повећавање нивоа  

знања из језика и 

језичке културе 

 

Самостални рад 

ученика 

децембар Наставник Стицање вештина у 

самосталном раду 

 

Анализа рада 

секције, 

такмичење из 

језика и језичке 

културе, 

такмичење из 

књижевне 

олимпијаде 

јануар,фебруар Наставник Урађене укрштене 

речи, на школском 

и општинском 

такмичењу  из 

језика и језичке 

културе 

учествовале: 

Невена Богдановић, 

Ана Вилотијевић и 

Нађа Косић. Анђела 

Анђелковић  - 

књижевна 

олимпијада(освојил

а треће место и 

пласман на 

Окружно 

такмичење) 

 

Најлепша 

поређења у 

епским песмама 

старијих времена 

март, април Наставник Презентован је рад 

наставника 

 

Разговор после 

прочитане књиге 

мај Наставник Бранимир 

Ћосић»Покошено 

поље» Изношење 

мишљења, 

закључака 

 

Извештај о раду 

секције 

  

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Онлајн рад 

секције због 

пандемије 

повремено Наставник, 

чланови 

секције 

Постигнут је 

континуитет у 

раду 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Како раде друге лингвистичке секције, 

посете 

Пандемија 

Подносилац извештаја: Рајна Бранковић 
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Мирјана Смоловић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови стручног актива 

Делокруг рада: Рецитаторска секција 

Циљеви рада: Подстицање ученика на изражајно казивање и на интезивније мисли и 

емоције. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Теоријска 

тумачења: 

Чиниоци 

изражајно 

гказивања – 

артикулација, 

дикција, 

акценатске вежбе, 

вежбе интонације 

Током 

школске године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

 

Ученици разумеју 

основне чиниоце 

изражајног 

казивања и 

оспособљавају се 

да их примене у 

пракси 

Успешно (може 

и боље) 

Учешће у прослави 

Школске славе и 

Дана Школе 

Током школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

Видео поводом 

Дана Светог 

Саве; приредба за 

Дан Школе 

Веома успешно 

Изборпесама и 

увежбавањерецита

торазатакмичење, 

учешће на смотри 

рецитатора 

„Песниче народа 

могˮ 

Током школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

На школском 

такмичењу 

учествовало је 6 

ученика, на 

општинском 5. 

Ученик Матија 

Солдатовић 

освојио је 4. 

место на 

општинском 

такмичењу и 

учествовао је на 

окружном 

такмичењу.  

Успешно 

Анализа рада 

секције и додела 

похвала и награда 

На крају школске 

године 

Чланови и 

руководила

цсекције 

Евалуација рада, 

похвале за 

ученике 

Успешно 
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Закључак:  У рад рецитаторске секције током школске године укључено је седморо 

ученика од 5. до 8. разреда, са мањим или вежим доприносом. Најуспешнији је и ове 

године био ученик Матија Солдатовић са освојеним 4. местом на општинском 

такмичењу и учешћем на окружном. 

Подносилац извештаја:  

Мирјана Смоловић, професор српског језика и књижевности 

 

Литерарна секција 
 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови стручног актива 

Делокруг рада: Литерарна секција 

Циљеви рада: Развијање правилног односа према језику и књижевности; 

оспособљавање ученика за самосталан рад, комплетну анализу уметничких дела и 

неговање оригиналног литерарног стваралаштва; развијање језичке културе, естетског 

мишљења и конструктивне критике; усвојити и примењивати књижевно теоријске 

појмове, уочити законе књижевног стваралаштва и оспособити се за анализу књижевног 

дела као естетске вредности. 

 

РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТ

И (шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Учешће на 

литерарним 

конкурсимаи 

организовање 

литерарног 

конкурса 

поводом Дана 

Школе 

Током 

 школске године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

 

Велики број 

ученичких 

радова, добар 

одзив на 

школски 

конкурс, 

освојене 

награде 

Успешно (може 

и боље) 

Учешће у 

прослави 

Школске славе и 

Дана Школе 

Током школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

Видео поводом 

Дана Светог 

Саве; приредба 

за Дан Школе 

Веомауспешно 

Радионице Током школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

Одржано је 5 

радионица, а 

одабрани 

Успешно 
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ученици 

учествовали су 

и на 

радионицама 

ван Школе 

Прилози за 

школски часопис 

Током школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

Радови ученика 

објављени у 

школском 

часопису 

Успешно  

Анализа рада 

секције и додела 

похвала и 

награда 

На крају школске 

године 

Чланови и 

руководилац 

секције 

Евалуација 

рада, похвале за 

ученике 

Успешно 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Учешће у 

сусретима 

литерарних 

секција у 

организацији 

Матичне 

библиотеке 

„Љубомир 

Ненадовићˮ 

Друго 

полугодиште 

Чланови и 

руководиоц

и литерарне 

секције 

Учествовали смо 

у пет литерарних 

сусрета након 

којих је настала 

изложба 

ученичких радова 

Веомауспешно. 

Учешће у 

литерарним 

радионицама у 

организацији  

Матичне 

библиотеке 

„Љубомир 

Ненадовићˮ 

Друго 

полугодиште 

Чланови и 

руководиоц

и литерарне 

секције 

Троје ученика 

Школе 

учествовало је на 

четири 

радионице након 

којих је свако од 

њих створио по 

четири нова рада 

Веомауспешно. 

Учешће на Дечјој 

научној 

конференцији 

„Мали Вукˮ 

Друго 

полугодиште 

Лазар 

Петровић и 

Мирјана 

Смоловић 

Објављивање 

апстракта у 

књизи апстраката 

са конференције, 

онлајн 

презентовање 

рада на 

конференцији, 

објављивање рада 

у зборнику 

радова 

Веома успешно 
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Закључак:  У рад литерарне секције током школске године укључен је велики број 

ученика од 5. до 8. разреда, са мањим или вежим доприносом. Ученици су бројним 

радовима учествовали на литерарним конкурсима и локалним смотрама. На конкурсу 

„Мале приче у доба коронеˮ ученица Тијана Јанковић освојила је прво место, док је на 

поетском конкурсу ДКЦБ ученик Лазар Петровић освојио треће место 

Подносиоци извештаја: Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић,  

професори српског језика и књижевности 

 

Секција страних језика / немачки језик  

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција 

1. Гордана Нешић Наставник 

немачког језика 

2. Душица Рајевац Наставник 

немачког језика 

3. Катарина Живковић Наставник 

немачког језика 

4. Ученици  

 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Рад на текстовима из 

немачке књижевности 

током 

године 

јун 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Разуме једноставне 

поруке  и садржаје, 

обогаћује фонд речи 

и општу 

образованост 

 

Писање краћих 

састава, писама, 

разгледница 

током 

године 

децембар,ју

н 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Уме да савременим 

језиком искаже 

једноставну поруку, 

да једноставно и 

јасно опише лични 

доживљај,садржај 

разговора или 

наративног текста, 

самостално или уз 

помоћ наставника 

 

Превођење актуелних 

текстова 

током 

године 

април 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Разуме глобално, 

селективно 

једноставније 

аутентичне текстове 

писане савременим 

језиком и везане за 

свакодневне 

ситуације 
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Читање немачких 

новина 

током 

године 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Разуме једноставне 

поруке ,информације 

и садржаје 

 

Гледање немачког 

филма 

током 

године 

новембар 

наставнице 

немачког 

језика  

ученици 

 

Ученик разуме 

усмену поруку, 

исказану 

савременим језиком, 

без додатних 

синтаксичких 

тешкоћа, проширује 

опште знање 

 

Слушање музике на 

немачком језику 

ианализа текстова 

песама 

током 

године 

мај 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Ученик разуме 

усмену поруку, 

исказану 

савременим језиком, 

без додатних 

синтаксичких 

тешкоћа, проширује 

опште знање 

 

Обичаји у земљама 

немачког говорног 

подручја за време 

Божићних и 

Ускршњих празника 

током 

године 

децембар 

април 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Мотивисаност 

ученика за даљи рад 

и учење немачког 

језика, упознавање 

обичаја других 

народа 

 

Специфичности 

кухиње у земљама 

немачкогговорног 

подручја 

током 

године 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Мотивисаност 

ученика за даљи рад 

и учење немачког 

језика, богаћење  

културе исхране 

 

Одабир текстова, 

рецитација, скечева 

током 

године 

наставнице 

немачког 

језика 

Мотивисаност 

ученика за даљи рад  

 

Увежбавање 

изабраног материјала 

током 

године 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Мотивисаност 

ученика за даљи рад 

и учење немачког 

језика,усавршавање 

усменог исказа 

 

Презентација 

наученог 

( приредба ) 

током 

године 

(на 

часовима 

немачког 

језика) 

наставнице 

немачког 

језика 

ученици 

Мотивисаност 

ученика за даљи рад 

и учење немачког 

језика, усавршавање 

усменог исказа и 

сигурности јавног 

наступа 

 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Приредба на страним језицима Начин реализације наставе услед пандемије 

ковид 19 
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Начин праћења:  Документи у којима постоји траг о активностима , ес дневник , гугл 

учионица, свеске ученика 

Закључак: Планиране активности углавном су у потпуности реализоване, неке у мањем 

и скраћеном обиму због услова и начина одвијања наставе у овој школској години услед 

пандемије ковида 19. 

 

Секција страних језика /  шпански језик  

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Оливера Продановић руководилац 

секције 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Усавршавање вештина 

читањa, писање, говор 

и слушање 

Током 

школске 

године 

руководилац 

секције, 

чланови 

секције  

Ученик 

разуме 

усмену и 

писану  

поруку, 

учествује у 

једноставном 

разговору и 

прича лични 

доживљај, 

пише 

разгледнице и 

честитке 

Успешно 

Упознавање ученика 

са свакодневним 

животом, кулуром и 

традицијом у земљама 

шпанског говорног 

подручја 

Током 

школске 

године 

руководилац 

секције, 

чланови 

секције 

Стицање 

нових знања  

Мотивисаност 

ученика за 

даљи рад и 

учење 

шпанског 

језика 

Успешно 
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Садржаји/активности 

које су реализоване а 

нису планиране 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 
 

Оцена 

успешности  

Упознавање ученика II-2 

са шпанским језиком  

мај, јун руководилац 

секције, 

одељенски 

старешина и 

ученици II-2 

Ученици певају 

песмице на 

шпанском 

Снимљен 

филмић  

Веома 

успешно 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Приредба на страним језицима  Пандемија 

Начин праћења:  Е дневник, Сајт и фб школе,  

Закључак:  Секција шпанског језика у школској 2020/2021. години је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика.  

На часовима су обрађиване различите теме везане за шпански језик и културу у складу 

са интересовањима ученика. То су биле теме о музици, плесовима, филмовима, серијама 

и књижевности на шпанском језику. Такође, ученици су се упознавали и са храном, 

обичајима, празницима и традицијом Шпаније и Хиспаноамерике. Ученици су упознати 

са сајтовима за учење шпанског језика преко интернета. У оквиру подршке ученику који 

је дошао из Мексика у одељењу II-2 су организоване занимљиве активности на шпанском 

језику. 

Предлози за рад за наредну школску годину: приказивање наученог кроз различите 

активности као што су приредбе, панои, снимање кратких филмова. 

 

Секција страних језика / енглески језик 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

-Опредељење ученика за 

секцију из енглеског 

језика. 

-Организација рада и 

плана секције из 

енглеског језика. 

-Обављен разговор са 

ученицима о плану 

секције -Упознавање и 

представљање правила 

рада секције из 

енглеског језика. 

-Одржан индивидуални 

разговор због епидемије 

корона вируса и 

прилагођавање плана 

септембар Руководилац 

секције 

Ученици 

- Формирана 

група секције 

из енглеског 

језика. 

 -Ученици 

упознати са 

радом секције 

из енглеског 

језика у складу 

са прописаним 

мерама 

заштите. 

Успешно 
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рада секције (смањење 

рада групе) 

Израда паноа на 

различите теме 

(традиционална храна, 

здрава храна, моја 

омиљена храна, воће, 

поврће, моје породично 

стабло...) 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар,март 

Руководилац 

секције 

Ученици 

- Урађен пано 

-Ученици 

научили неке 

корисне нове 

речи и 

обогатили свој 

речник. 

-Успешно 

учешће 

ученика у 

изради паноа 

Израда заставица 

различитих страних 

држава 

април Руководилац 

секције 

Ученици 

-Урађене 

заставице 

-Ученици 

научили како 

изгледају 

заставе многих 

држава у свету. 

-Успешно 

учешће 

ученика у 

изради 

заставица 

Израда Power Point 

презентација на тему 

,,Загађење ваздуха у 

градовима и како то 

решити” на енглеском 

језику. 

април Руководилац 

секције 

Ученици 

-Урађене 

презентације 

-Ученици 

научили неке 

корисне нове 

речи и 

обогатили свој 

речник. 

-Успешно 

учешће 

ученика у 

изради 

презентација 

Израда паноа на 

различите теме (распуст/ 

одмор, временске 

прилике, летња забава) 

мај и јун Руководилац 

секције 

Ученици 

- Урађен пано 

-Ученици 

научили неке 

корисне нове 

речи и 

обогатили свој 

речник. 

-Успешно 

учешће 

ученика у 

изради паноа 

 

Начин праћења:    Е- дневник  

Закључак: Реализоване су предвиђене активности. Начин реализације се ускладио са 

епидемиолошким мерама. 

                                                          Вања Анђелковић, наставник енглеског језика 

 

Саобраћајна секција 

 

Реализатор плана секције: Небојша Тодоровић, наставник Технике и технологије 

Сарадници у реализацији плана: МУП Ваљево 

Делокруг рада: Квалитетним наставним и ваннаставним садржајима и педагошким 

методама у школском периоду ученицима пренети најважнија знања и вредности које 

носи саобраћајна култура. Модерним аудио-визуелним средствима ученике приближити 

овој материји и кроз мноштво примера им објаснити правила саобраћаја везана за 

пешака, бициклисту, возача мопеда или других превозних средстава. 
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Циљеви рада: Код ученика створити осећај одговорности према свом и туђим животима када је 

у питању понашање у саобраћају; омасовљење активности на унапређењу саобраћајне културе 

и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и родитеља; оспособљавање чланова 

секције из виших разреда за „вршњачку едукацију“ у радионицама нижих разреда; подстицање 

афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја. 

 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације/ 

учесталост 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

–  ученицима је 

предочена 

важност 

саобраћајне 

културе у 

свакодневном 

животу. 

– обрађене су 

врсте 

саобраћајних 

знакова (знакови 

опасности, 

знакови изричитих 

наредби знакови 

обавештења), као 

и детаљнија 

обрада знакова 

опасности и 

знакова изричитих 

наредби, као и 

знакова које даје 

саобраћајни 

милиционер на 

раскрсници 

Септембар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Пријављених 

20 – 30 ученика 

од 5. до 8. 

разреда. 

Разумевање 

основних 

појмова у 

саобраћају. 

Схватање 

важности 

познавања 

саобраћајних 

правила у 

свакодневном 

животу. 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 

– као веома важну 

област за децу од 

10 до 14 година, 

обрађивано је 

кретање пешака у 

саобраћају (у 

насељеном месту 

и ван насеља), као 

и право 

управљања 

бициклом и 

мопедом и 

кретање бицикла и 

мопеда у 

саобраћају. 

Решавање тестова 

Октобар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Препознавање 

и разумевање 

значења 

саобраћајних 

знакова, као и 

њихове 

важности за 

безбедност 

саобраћаја, са 

посебим 

акцентом на 

пешаке и 

бициклисте.  

Свака област је 

евалуирана 

решавањем 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 
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саобраћајних 

тестова.  

 

– обрађиван је 

прелаз пешака и 

бициклисте преко 

пруге, као један од 

честих узрока 

несрећа, као и 

правила вожње 

бицикла и мопеда 

ноћу.  

– научено је и 

правилно 

укључивање и 

искључивање из 

саобраћаја, као и 

престројавање при 

промени смера 

кретања. 

– обрађена су и 

правила кретања 

пешака, 

бициклиста и 

возила на моторни 

погон у 

раскрсници 

(регулисаној и 

нерегулисаној).  

– Решавање 

тестова 

Новембар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Правилно 

прелажење 

улице на 

семафору. 

Познавање 

знакова које 

даје 

саобраћајни 

милиционер. 

Професионална 

оријентација – 

саобраћајни 

милиционер. 

Самостално 

решавање 

саобраћајних 

тестова везаних 

за семафоре и 

саобраћајног 

полицајца. 

Свака област је 

евалуирана 

решавањем 

саобраћајних 

тестова.  

 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 

– са ученицима, 

кроз игру 

симулације, 

објашњено 

понашање 

учесника у 

саобраћају у 

случају да се нађу 

на раскрсници у 

којој су возила под 

пратњом или 

возила са 

првенством 

пролаза. 

коловоз, 

коловозна трака, 

саобраћајна трака 

– као припрема 

ученика за 

потенцијално 

полагање за 

вожњу мопедом, 

обрађивано је 

кретање возила на 

Децембар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Безбедно 

кретање у и ван 

насеља, 

појединачно, у 

групи или 

организованој 

колони, са 

посебним 

освртом на ђаке 

пешаке. 

 

 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 
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аутопуту и 

мотопуту. 

 

обрађивано је 

укључивање и 

искључивање из 

саобраћаја, као и 

полукружно 

окретање возила 

Решавање тестова 

Јануар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Ученици треба 

да усвоје 

правила 

безбедне вожње 

бицикла 

(поготово 

ученици од 12 

година и више, 

који смеју да 

возе 

коловозом). 

Самостално 

решавање 

тестова везаних 

за кретање 

бициклиста. 

 

Свака област је 

евалуирана 

решавањем 

саобраћајних 

тестова.  

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 

–   обрађивана су 

правила 

заустављања и 

паркирања возила, 

дефиниције 

претцања, 

мимоилажења и 

обилажења 

Решавање тестова 

Фебруар 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Ученици, као 

пешаци и 

бициклисти, 

треба да схвате 

и практично 

усвоје правила 

првенства у 

регулисаним и 

нерегулисаним 

раскрсницама. 

 

Свака област је 

евалуирана 

решавањем 

саобраћајних 

тестова.  

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 

– обрађивани су 

делови бицикла, 

као и његово 

одржавање.  

– због 

предстојећих 

такмичења 

проучен је 

Правилник 

такмичења „Шта 

знаш о 

саобраћају?“ 

(начин и време 

Март 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Добровољно, 

активно 

ангажовање 

већине  ученика 

у припреми 

полигона 

спретности. 

 

Разумевање и 

практично 

познавање 

поступака при 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 
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израде тестова, 

вожња бицикла на 

полигону 

спретности, 

симулација 

градске вожње). 

 

 

– организација 

школског 

такмичења „Шта 

знаш о 

саобраћају?“ 

 

вожњи у 

саобраћају. 

 

 

 

 

Формирање 

школског  тима 

за Општинско 

такмичење 

„Шта знаш о 

саобраћају“са 

очекиваних 

минимално 80 

бодова на тесту 

знања. 

На Школском 

такмичењу 

највећи број 

бодова су 

имали Филип 

Марковић и 

Матеја Андрић 

из 71 и 

пласирали се на 

Општинско 

такмичење 

решавање тестова 

са Општинских, 

Окружних и 

Републичких 

такмичења 

везаних за кретање 

пешака, 

бициклисте и 

мопеда на 

регулисаној 

раскрсници 

организација 

Општинског 

такмичења „Шта 

знаш о 

саобраћају?“ 

 

 

Април 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

На општинском 

такмичењу, 

одржаном 10. 4. 

2022. у нашој 

школи, Филип 

Марковић (71) 

је освојио друго 

место и 

пласман на 

Окружно 

такмичење, а 

Матеја Андрић 

је освојио треће 

место и 

диплому. 

 

Задовољство 

ученика при 

раду у секцији 

и жеља да и 

наредне године 

буду активни у 

њој. 

Разумевање и 

практично 

познавање 

поступака при 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 

Дипломе за 

освојени 

пласман 



199 

 

вожњи у 

саобраћају. 

 

решавање тестова 

са Општинских, 

Окружних и 

Републичких 

такмичења 

везаних за кретање 

пешака, 

бициклисте и 

мопеда на 

нерегулисаној 

раскрсници, уз 

важан осврт на 

саобраћајне 

знакове 

учешће на 

Окружном 

такмичењу „Шта 

знаш о 

саобраћају?“ 

 

Мај 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Учешће 

Филипа 

Марковића (71) 

на Окружном 

такмичењу 

„Шта знаш о 

саобраћају?“ 

одржаном 7. 5. 

2022. у ОШ 

„Душан 

Даниловић“ 

Радљево 

 

Наставак рада 

свих 

анганованих у 

секцији без 

обзира на 

постигнут 

успех на 

такмичењима. 

Задовољство 

ученика при 

раду у секцији 

и жеља да и 

наредне године 

буду активни у 

њој. 

 

Наставници, 

(координатори 

такмичења), 

Стручно веће 

природних 

наука 

Дипломе за 

освојени 

пласман 

систематизација 

знања 

Јун 

2 часа 

недељно 

Наставник 

ТИО 

Небојша 

Тодоровић 

Ученици 

од 5. до 

8. 

разреда 

 

Разумевање и 

практично 

познавање 

поступака при 

вожњи у 

саобраћају. 

 

Наставник, 

(координатор 

секције), 

Стручно веће 

природних 

наука 
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Хорска секција  
 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у 

секцији 

1. Биљана Тодоровић, професор 

музичке културе 

Реализатор 

 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

- Извођење музике 

певањем 

- Извођење музике 

свирањем 

- Слушање музике 

- Посета концерата, 

фестивала 

Током 

школске 

године 

Биљана 

Тодоровић, 

професор 

музичке 

културе; 

Ученици од 

V до VIII 

разреда 

Хорска секција је 

током школске 

2021/2022. године 

бројала 43 члана, 

ученика од V-VIII 

разреда. Током 

године обрађене су 

песме различитих 

жанрова: 

савремене дечје 

песме, стране 

популарне, домаће 

забавне, домаће 

уметничке, 

народне, духовне. 

Радило се на 

изражајном 

извођењу 

(динамици, 

артикулацији, 

дикцији). Певање 

појединих песама 

праћено је на 

доступним 

ритмичким 

инструментима 

Орфовог 

инструментаријума 

на којима су 

извођени ритмички 

аранжмани. 

Слушане су 

комозиције 

различитих 

стилова и епоха, 

изношена су  

лична мишљења о 

доживљеном. 

Остварена је 

посета 

новогодишњем 

концерту ученика 

У потпуности су 

реализовани 

облици: извођење 

музике певањем, 

извођење музике 

свирањем, 

слушање музике. 

Није у 

потпуности 

реализована 

област – Посета 

концерата и 

фестивала, због 

епидемиолошке 

ситуације. Хор 

није наступао на 

школској 

приредби, такође 

због 

епидемиолошке 

ситуације и 

немогућности 

реализовања 

приредбе. 

Остварени су 

планирани 

циљеви и задаци. 

Ученици су 

показивали жељу 

за активним 

музицирањем у 

свим музичким 

активностима.  
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музичке 

школе,,Живорад 

Грбић“ Ваљево - 

29. 12. 2021. год. 

Реализоване 

активности су 

евидентиране у Е-

дневнику. 

 
 

Географска секција 
 

Према плану и програму рада у школској 2021/2022. години био сам задужен да одржим 

36. часова географске секције. Садржај географске секције који је планиран на почетку 

школске године је у потпуности реализован, а циљеви и задаци остварени. 

  

Часови географске секције су организовани и реализовани кроз разне посете и рад у 

групама у кабинету историје и географије. 

 

Чaсовима географске секције обухваћени су ученици од петог до осмог разреда. Овим 

видом наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и интересовање за 

гографију. Један број ових ученика узео је учешће на школском такмичењу и то само 

ученици седмог и осмог разреда. Програмом рада нису планирана такмичења за пети и 

шести разред. 

 

Општинско такмичење је одржано 19.3.2022.године у Другој основној школи у Ваљеву 

Ученици VII/1 Андрић Матеја и Јовановић Лазар и ученик VIII/3 Петровић Лазар су 

представљали нашу Школу.  

 

Обрађен је велики број наставних тема које су везане за географију и друге наставне 

области. Поменућу само неке: Туристичка понуда Србије, Чарде од Бездана до Бешке, 

Мостови света, Градови на води, Срби у дијаспори, Београд – главни град, израда карата 

на хамеру, оријентација у простору, израда картографских знакова, посета кањону реке 

Градац.                                                                                                                      

 

Остварена је добра сарадња и са другим секцијама, пре свега са историјском.Заједно са 

другим секцијама чланови су учествовали у бројним акцијама: сређивању школског 

дворишта, сакупљању старог папира, изради бројних паноа који су обележили значајне 

датуме: Јован Цвијић – наш најпознатији географ, Ваљево-кроз векове, Дан заштите 

озонског омотача, Светски дан мочварних подручја, Светски дан вода, Дан Сунца. 

 

Заинтересованост ученика за овај вид наставе је била одлична. Посебно су им биле 

интересантне теренске вежбе у непосредној околини (прикупљање података, 

посматрање, мерење, анкетирање ...) и обрада прикупљених података, радови ученика 

(реферати, семинарски радови, постери). 

 

Заједничком анализом на крају школске године утврдили смо да се до бољих резултата 

долази када ученици имају више времена и простора да сами  уз минималну помоћ 

наставника поставе и решавају одређене задатаке. Посебно је то присутно код оних 

задатака који имају мотивациони и сазнајни значај. 

Милосав Милић, наставник географије  
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Секција из физике 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Прављење колажа, 

постера и украса за 

учионицу физике 

(испуњених 

формулама) 

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

Урађена два 

паноа за 

кабинет физике 

успешно 

Прављење 

апаратура којима ће 

се ученици служити 

на часовима физике 

(математичко 

клатно, Њутново 

клатно,електроскоп, 

оптичка решетка) 

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

Математичко 

клатно и 

Њутново клатно 

успешно 

 

Извођење кућних 

огледа по жељи 

ученика 

Током школске 

године 

Наставник, 

ученици 

Снимци 

изведених 

огледа 

успешно 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Посета Истраживачком центру Петница, 

Посета Фестивалу науке у Београду. 

Посете нису остварене због пандемије  корона 

вируса 

 

Планирани часови су реализовани. Активности које нису реализоване замењене су 

другим активностима. Број ученика који су узели учешће у раду секције из физике ове 

школске године је задовољавајући. 
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Математичка секција 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Занимљива 

математика за 

ученике од V до 

VIII разредa 

Током 

школске године 

Маја 

Станковић 

Функционалне 

презентације 

ученика које су 

продукти часова 

секције 

 

Успешно 

Организација 

међународног 

такмичења 

„Кенгур без 

границаˮ 

Март  Маја 

Станковић 

Похваљени 

ученици 

Успешно 

Вршњачка 

едукација 

Током школске 

године 

Маја 

Станковић 

Бољи резултати 

на тестирањима; 

Већи степен 

мотивације 

ученика  

Успешно 

 

Секција за програмирање  

 

Наставник - координатор секције: Јелена Лазаревић 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ / 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Увод у програм 

за коришћење 

микробит уређаја 

у 10 корака 

Током школске 

године 

Наставник - 

координатор, 

ученици 

Упознавање 

микробит уређаја 

и начина на који 

се може 

програмирати 

уређај. 

Програмирање 

микробит уређаја 

применом 

MakeCode 

блокова 

(коришћење 

пројеката са сајта 

https://makecode.

microbit.org/ ). 

Успешно 

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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Спортске секције 
 

Обзром на епидемиолошку ситуацију секције нису радиле све до пред крај школске 

године када је у мају и јуну прорадила одбојкашка секција, на коју су долазиле три пута 

недељно девојчице трећих ,четвртих и петих разреда у великом броју 

 

Кошарка 

Активности Време реализације Начин реализације 

Идентификовани ученици Септембар, октобар 2021. Праћењем ученика на 

часовима редовне наставе 

Мотивисани ученици Октобар 2021. Разговор са ученицима за 

прихватање додатног рада 

Реализација часова Током године Индивидуални приступ у 

оквиру мањих група 

Интезивнији рад у другом 

полугодишту-такмичења 

Праћење ефеката Континуирано године Праћење рада ученика кроз 

разговоре, дневнике, 

резултате на такмичењима.. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА  
 

Додатна настава из историје 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Обраде разних 

тема из опште и 

националне 

историје 

 

Током 

школске године 

Наставник, 

ученици 

Проширивање и 

продубљивање 

наставних 

садржаја кроз 

гледање 

документарних, 

анимираних и 

играних филмова. 

Играње квизова 

kahoot и 

wordwall. Израда 

презентација које 

су коришћене и 

на редовним 

часовима. 

успешно 

Припрема за 

такмичење 

Јануар, фебруар, 

март, април. 

Наставник, 

ученици 

Одржано 5 часова 

у осмом разреду, 

3 у седмом и 3 у 

петом. 

успешно 
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Такмичења фебруар, март, 

април 

Наставник, 

ученици 

11.2.2022. 

одржано 

Школско 

такмичење. 

Учествовало 9 

ученика; 6 

ученика се 

пласиралоза даље 

такмичење. 

20. 3. 2022. на 

Општинског 

такмичењу 

учестовало 6 

ученика: Немања 

Додевски 5-3, 

Ања Суботић 5-3, 

Милан 

Алексијевић 5-3, 

Лазар Јовановић 

7-1, Милош 

Вујић 7-1, Лазар 

Петровић 8-3. 

Лазар Петровић 

8-3 освојио треће 

место и пласирао 

се на Окружно 

такмичење. 

10.4.2022. Лазар 

Петровић 8-3 

учешће на  

Окружном 

такмичењу 

делимично 

успешно 

     Предметни наставник: Зорица Томић 

Додатна настава из математике, старији разреди 
 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Додатни часови:  Током 

 школске године 

Маја 

Станковић, 

Марија 

Вуковић, 

Јелена 

Лазаревић 

Оцене на 

контролним 

вежбама и 

писменим 

задацима, 

резултати на 

такмичењима 

 

Успешно 

Учешће на 

такмичењима 

Током 

 школске године 

Маја 

Станковић, 

Марија 

-11 ученика се 

пласирало на 

Општинско 

 

Веома успешно. 
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Вуковић, 

Јелена 

Лазаревић 

такмичење из 

математике 

- На Општинском 

такмичењу Ања 

Суботић V3  је 

освојила  треће 

место. Похвале 

су освојили: 

Николина 

Стевановић V2, 

Лука 

Маринковић V2, 

Лука Богдановић 

VII2.  Укупно 

шест ученика се 

пласирало на 

Окружно 

такмичење. 

- На Окружном 

такмичењу, Ања 

Суботић V3  је 

освојила  треће 

место. Похвале 

су добили Лука 

Маринковић V2, 

Лука Богдановић 

VII2. 

- На такмичењу 

„Кенгур без 

граница“, Ања 

Суботић V3 је 

освојила похвалу. 

 

 

Додатна настава из хемије 
 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Додатничасови: Током 

 школске године 

Наставник,  

Бранка  

Старчевић 

Оцене на 

контролним 

вежбама и 

писменим задацима, 

резултати на 

такмичењима 

 

Успешно 

Учешће на 

такмичењима 

Током 

 школске године 

Наставник,  

Бранка  

Старчевић 

-5 ученика се 

пласирало на 

Општинско 

 

Веомауспешно. 
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такмичење из 

хемије 

- На Општинском 

такмичењу Лука 

БогдановићVII2 и 

Матеја 

СолдатовићVII3 

освојили сутрећу 

награду и 

пласирали се на 

Окружно 

такмичење. 

- На Окружном 

такмичењу,учениц

и су добили 

похвале и нису се 

пласирали на виши 

ранг. 

 

Додатна настава из енглеског језика 

 

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

-- Праћење ученика 

на часовима 

редовне наставе                

-Опредељење 

ученика за додатну 

наставу 

-Организација рада 

и плана додатне 

 -Обављен разговор 

са ученицима о 

плану додатне 

септембар Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

- Формирана група 

ученика која иде на 

додатну.            -

Ученици упознати 

са радом  у складу са 

прописаним мерама 

заштите. 

Успешно 

-Реализација часова Током 

школске 

године 

Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

-Ученици увежбали 

граматику,обогатили 

свој речник, 

вежбали 

конверзацију и 

писали кратке есеје. 

Успешно 

Општинско 

такмичење 

март Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

Ученица Тијана 

Дашковић 82 

освојила другу 

награду на 

општинском 

такмичењу. 

Веома 

успешно 

Окружно 

такмичење 

април Наставник 

енглеског 

Ученица Тијана 

Дашковић 82 

освојила прву 

Веома 

успешно. 
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језика и 

ученици 

награду на 

окружном 

такмичењу. 

Републичко 

такмичење 

мај Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

Ученица Тијана 

Дашковић 82 

учествовала на 

републичком  

такмичењу. 

Успешно. 

 

Начин праћења: електронски дневник, сајт Школе и извештаји Наставничког већа . 

Закључак:  Без обзира на отежане услове рада због епидемиолошке ситуације у држави, 

додатна настава је успешно реализована.  

                                                                     Вања Анђелковић, наставник енглеског језика 

 

Додатна настава из шпанског језика  
 

Редни 

број 

Име и презиме Функција  

1. Оливера Продановић Наставник 

шпанског језика  

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Усавршавање вештина 

читањa, писање, говора и 

слушања 

Припрема за такмичење 

Прво 

полугодиште 

Наставник 

шпанског 

језика, 

ученици 

Ученик разуме 

усмену и 

писану  поруку, 

учествује у 

разговору и 

прича лични 

доживљај, 

пише 

једноставна 

писма. 

Успешност 

ученика на 

тестовима 

провере и на 

такмичењу 

Успешно 

Упознавање ученика са 

свакодневним животом, 

културом и традицијом у 

земљама шпанског 

говорног подручја 

Током 

школске 

године 

руководилац 

секције, 

чланови 

секције 

Стицање нових 

знања  

Мотивисаност 

ученика за 

даљи рад и 

учење 

шпанског 

језика 

Успешно 
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Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Такмичење 

Конкурси 

 Пандемија 

 

Начин праћења:  Е дневник, Сајт и фб школе,  

Закључак:  Додатна настава шпанског језика у школској 2021/2022. години је 

организована за заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског 

језика. Због пандемије и ванредног стања, неки часови су реализовани на даљину. У раду 

су учествовали ученици VII и VIII разреда.   

У току првог полугодишта радило се на обнављању градива из претходних разреда, 

побољшању знања из граматике, увежбавање разумевања читања и слушања текстова на 

шпанском језику. 

Ученици су се упознавали са културом Шпаније и са земљама шпанског говорног 

подручја као и разликама у култури, језику и обичајима у тим земљама. Ученици су 

упознати са сајтовима за учење шпанског језика преко интернета.  

Предлози за рад за наредну школску годину: учествовање на такмичењима и конкурсима 

и приказивање наученог кроз различите активности као што су приредбе, панои, 

снимање кратких филмова. 

Додатна настава из географије 
 

Према плану и програму рада у школској 2021/2022. години реализовано је 36 часова 

додатне наставе. Садржај додатне наставе који је планиран на почетку школске године 

је у потпуности реализован, а циљеви и задаци остварени. 

 

Ученици су имали један час недељно, укупно 36 часова додатне наставе, а часови су 

организовани и реализовани кроз  рад у групама у кабинету историје и географије. 

 

Чaсовима додатне наставе обухваћени су ученици седмог и осмог разреда. Овим видом 

наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и интересовање за гографију. 

Један број ових ученика узео је учешће на такмичењу из географије. Програмом рада 

нису планирана такмичења за пети и шести разред. 

 

Обрађен је велики број наставних тема које су везане за географију и друге наставне 

области. Увид у теме које су обрађиване на часовима додатне наставе може се извршити 

у Електронско дневнику у школској 2021/2022. години. Заинтересованост ученика за 

овај вид наставе је била одлична. 
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 Додатна настава из српског језика и књижевности у шестом разреду 

 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професор српског језика 

и књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Професор српског језика 

и књижевности 

Предметни наставни 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: додатна настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према језику и књижевности 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Тумачење дела 

по избору 

ученика 

септембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Зна  да одреди 

тему, 

композицију, 

ликове, језик 

Предметни 

наставник и 

ученици 

Грађење речи 

Стваралаштво 

ученика 

октобар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Утврђивање 

знања, Анализа 

ученичког 

стваралаштва 

 

Анализа романа 

Правописна 

норма 

новембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Зна да 

анализира 

роман «Мој 

дека је био 

трешња», 

израда теста из 

правописа 

 

Гласовне 

промене 

Припреме за 

школско 

такмичење 

децембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Утврђује 

одступања 

Утврђује 

градиво за 

такмичење 

 

Косовски циклус, 

Песме о Марку 

Краљевићу, 

Припреме за 

такмичење, 

Заменице 

јануар - април Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Презентација 

песама по 

избору ученика, 

Истицање лика, 

Мотив 

праведности 

који  

представља 

Марко 

Краљевић, 

Вежбање за 

 



211 

 

такмичење, 

Систематизова

ње знања о 

заменицама 

Лексикологија мај Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Израда краћих 

тестова, 

Богаћење 

речника, 

Решавање 

задатака из 

Граматике 

 

Драма јун Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Драматизација  

дела 

«Избирачица» 

Косте 

Трифковића 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Гледање позоришне представе по избору 

ученика 

Пандемија 

 

Закључак: У одељењима шестог разреда реализован је предвиђени број часова додатне 

наставе. На Школском такмичењу из српског језика и језичке културе учествовало је 

шест ученика, од којих се четворо пласирало на општинско такмичење: Анђела Савић 6-

2, Диона Даниловић, Вишња Ђорђевић и Милица Ђерић 6-3. Наведене ученице нису се 

пласирале на окружно такмичење.  

Подносиоци извештаја:  

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности 

                                                    

        Додатна настава из српског језика и књижевности у седмом разреду 

 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професори српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Професори српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: додатна настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према језику и књижевности 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Представљање 

садржаја рада на 

часовима 

Додатне наставе 

Језичко – стилска 

средства 

септембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности  

Ученици тумаче 

улогу стилско-

језичких 

средстава и 

успешно их 

осмишљавају 

Директор, 

педагог, 

професори, 

ученици 

Компаративна 

анализа драмског 

текста и 

позоришне 

представе 

Систематизација 

глаголских облика 

октобар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

увиђају однос 

драмског текста 

и његове 

интерпретације 

на сцени;  

Ученици умеју 

да уоче 

повезаност 

глаголских 

категорија 

 

Разумевањет екста, 

уочавање 

основних 

информација 

Логички субјекат и 

сложени 

Глаголски 

предикат 

новембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

уочавају 

информације у 

тексту; ученици 

са великом 

тачношћу 

решавају 

задатке са 

логичким 

субјектом и 

сложеним 

глаголским 

предикатом 

 

Акцентовање 

одабраног текста 

уз слушање 

звучног записа и 

проверавање 

акцената у речнику 

Анализа 

савременог 

књижевног дела 

 

децембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

самостално 

акцентују текст; 

ученици 

анализирају 

дело по избору 

служећи се 

књижевно 

теоријским 

предзнањем. 

 

Тумачење 

ауторске лирске 

песме 

Рад са одабраним 

ученицима на 

тестовима за 

такмичење из 

јануар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

самостално 

тумаче песму по 

избору; израда 

тестова. 
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српског језика и 

језичке културе, и 

из књижевности 

Навођење цитата у 

раду и појам 

парафразе 

Реченични 

чланови и 

синтагме 

 

фебруар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици умеју 

да исправно 

цитирају или 

парафразирају 

туђ текст; 

ученици 

одређују 

реченичне 

чланове и 

синтагме у 

задацима са 

такмичења. 

 

Тумачење епске 

народне песме 

Зависне реченице 

 

 

март  Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

самостално 

тумаче епску 

песму ван 

школског 

програма; 

Учење и 

усвајање 

градива из 

програма 

такмичења; 

Овладавање 

знањима у 

решавању 

такмичарских 

питања; 

Представљање 

радова. 

 

Час креативног 

писања.  

Развијање 

ученичке 

способности да се 

квалитетно 

писмено 

изражавају 

Зависне реченице 

Април Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Индивид. 

Припремање 

такмичара и 

талентованих уч. 

Зависне реченице 

Правопис: неке 

језичке недоумице 

Мај Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Израда тестова 

са такмичења 

 

Реченице - 

систематизација 

Путопис 

Јун 

 

Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Израда табела и 

мапа ума;  

Писање 

путописа. 

 

 

Закључак: У одељењима седмог разреда реализован је предвиђени број часова додатне 

наставе.  

На Школском такмичењу из српског језика и језичке културе учествовала су три ученика 

и сви су се пласирали на општинско такмичење:  ВањаТанасијевић, МатијаСолдатовићи 

ЛукаБогдановић. Вања Танасијевић и Матија Солдатовић освојили су 3. место и пласман 

на Окружно такмичење, на ком је Вања Танасијевић заузео 2. место и пласирао се на 

Републичко  такмичење. 
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Додатна настава из српског језика и књижевности у осмом разреду 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професори српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Професори српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: додатна настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према језику и књижевности 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТ

И (шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Књижевно дело 

по избору ученика 

септембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности  

Ученици знају да 

тумаче 

књижевно дело 

поступно и 

систематично 

Директор, 

педагог, 

професори, 

ученици 

Историја 

књижевног језика 

и дело Вука 

Караџића 

Посета Сајму 

књига 

октобар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Навикавање на 

самостално 

коришћење 

литературе 

 

Читање и 

разумевање 

прочитаног 

новембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици  читају 

народне епске 

песме новијих 

времена 

 

Припрема за 

књижевну 

олимпијаду, 

Роман и 

приповетка, 

Фонетика, 

Морфологија 

децембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Израда тестова 

са ранијих 

такмичења, 

Самостална 

анализа романа и 

приповетке, 

Систематизовањ

е знања из 

фонетике и 

морфологије 
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Свети Сава у 

књижевности 

Стилске вежбе 

јануар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Ученици 

израђују 

презентације о 

делима Светог 

Саве и уређују 

изложбу о 

животу Светог 

саве 

Ученици раде 

стилске вежбе и 

стичу нова 

искуства у раду 

 

Припрема за 

књижевну 

олимпијаду и 

Језик и језичку 

култура(општинск

и ниво) 

фебруар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Анализа, 

систематизација, 

решавање 

задатака, 

вежбање 

 

Припрема за 

књижевну 

олимпијаду и 

Језик и језичку 

културу(градски 

ниво) 

март - април Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Учење и 

усвајање градива 

из програма 

такмичења 

Овладавање 

знањима у 

решавању 

такмичарских 

питања 

Представљање 

радова 

 

Припрема за 

републичко 

такмичење из 

Књижевне 

олимпијаде 

Драматизација 

прозног текста 

мај - јун Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Гледање позоришне представе пандемија 

Посета сајму књига пандемија 

Закључак: У одељењима осмог разреда реализован је предвиђени број часова додатне 

наставе.  

На Школском такмичењу из српског језика и језичке културе учествовала су четири 

ученика, од којих се троје пласирало на општинско такмичење: НађаКосић, АнаВилотић 

иНевенаБогдановић 8-1. На окружном такмичењу наша школа није имала представника. 

На Школском такмичењу Књижевна олимпијада учествовало је троје ученика, који су 

се пласирали на Општинско такмичење, а затим и на Окружно такмичење: Анђела 

Анђелковић 8-2, Александра Радовановић 8-3 и Лазар Петровић 8-3. На Републичком 

такмичењу учествовао је Лазар Петровић. 

Подносиоци извештаја: 

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности 
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  ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Допунска настава из математике, старији разреди 
 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Допунски часови Током 

 школске године 

Маја 

Станковић, 

Марија 

Вуковић, 

Јелена 

Лазаревић 

Оцене са 

контролних 

вежби и 

писмених 

задатака. 

 

Успешно 

 

Допунска настава из хемије, 7. и 8. разред 
 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Допунски часови Током 

 школске године 

Наставник,  

Бранка  

Старчевић 

Оцене на 

контролним 

вежбама 

 

Делимично 

успешно 

Атом,  

Хемијске везе 

Хемијске формуле 

Раствори 

Хемијске 

једначине 

Друго 

тромесечје 

 Друго 

полугодиште 

Наставник,  

Бранка  

Старчевић 

Оцене на 

контролним 

вежбама,  

Усмени одговори 

и  активност на 

часу 

 

 

 

 

Делимично 

успешно. 
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Допунска настава из енглеског језика  
 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

- Праћење ученика на 

часовима редовне 

наставе                

-Опредељење ученика за 

допунску наставу 

-Организација рада и 

плана допунске 

 -Обављен разговор са 

ученицима о плану 

допунске 

септембар Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

- Формирана 

група ученика 

која иде на 

допунску.            

-Ученици 

упознати са 

радом  у складу 

са прописаним 

мерама 

заштите. 

Успешно. 

-Реализација часова Током 

школске 

године 

Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

-Ученици 

увежбали 

граматику и 

обогатили свој 

речник. 

Успешно. 

Индивидуални приступ у 

оквиру мањих група 

Током 

школске 

године 

Наставник 

енглеског 

језика и 

ученици 

-Ученици боље 

увежбали 

граматику и 

обогатили свој 

речник. 

Успешно. 

-Праћење ефеката 

-Праћење рада ученика 

кроз разговоре, 

електронске 

дневнике,кратке 

тестове,вежбања... 

Током 

школске 

године 

Наставник 

енглеског 

језика 

-Ученици боље 

увежбали 

граматику и 

обогатили свој 

речник. 

Успешно. 

  ИСХОДИ: Ученици поправили оцене и показали веће знање.    

Начин праћења: електронски дневник  

Закључак:  Без обзира на отежане услове рада због епидемиолошке ситуације у држави, 

допунска настава је успешно реализована. 

                                                                  Вања Анђелковић, наставник енглеског језика 

 

Допунска настава из српског језика и књижевности шестог разреда 
 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Наставник српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Наставник српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 
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Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: допунска настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према  језику и књижевности 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Анализа лирске 

песме 

септембар Професори 

српског 

језика 

Зна да анализира 

лирске песме 

Предметни 

наставник 

Ученици 

Припрема за 

писмени задатак 

Допунско учење за: 

Просте, изведене и 

сложене речи: 

суфикси,префикси, 

корен речи 

октобар Професори 

српског 

језика 

Разуме текст који 

је припремао 

Разликује просте, 

изведене и 

сложене речи 

Зна да издвоји 

суфикс, префикс 

и корен речи 

 

Допунско 

увежбавање: 

самогласници и 

сугласници 

новембар Професори 

српског 

језика 

Увежбава  

поделу гласова и 

гласовне промене 

 

Анализа романа 

Тумачење обредне 

народне лирске 

песме 

децембар Професори 

српског 

језика 

Зна да преприча 

роман и да 

наброји ликове 

Учи одређену 

обредну песму 

напамет и зна да 

је протумачи 

 

Упознавање 

научно-

популарних  

текстова 

Вежбање: творба 

речи и гласовне 

промене 

 

 

јануар Професори 

српског 

језика 

Чита из Читанке 

један текст  

Ради вежбања из 

Граматике 

 

Обрада песама  

косовског 

циклуса, песама о 

Марку Краљевићу 

Провера 

правописних 

правила 

Фебруар 

март 

Професори 

српског 

језика 

Зна да преприча 

песме из Читанке 

Решава краћи 

тест из правописа 

 

Увежбавање 

заменица 

Април 

мај 

Професори 

српског 

језика 

Ради тест о 

заменицама и 
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Понављање 

основних знања о 

реченици 

добија позитивну 

оцену 

Зна основне 

податке о 

реченици 
Припремање за 

проверу знања 

јун Професори 

српског 

језика 

 

Закључак: У 6. разреду одржан је предвиђени број часова допунске наставе. Резултат 

рада је да су сви ученици напредовали и постигли најмање довољан успех из предмета. 

Подносиоци извештаја:  

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности 

 

Допунска настава из српског језика и књижевности седмог разреда 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Мирјана Смоловић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Љиљана Павловић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: допунска настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према језику и књижевности 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Одређивање групе 

за допунски рад и 

упознавање са 

програмом рада 

Граматика: 

непроменљиве 

врсте речи 

Септембар Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

препознају 

непроменљиве 

врсте речи 

Директор, 

педагог, 

професор, 

ученици 

Десанка 

Максимовић: 

Крвава бајка 

Правописна 

решења у вези са 

глаголским 

облицима – 

нелични глаголски 

облици 

Октобар Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

разумеју песму и 

самостално је 

тумаче на 

основном нивоу; 

ученици 

примењују 

правописна 

правила. 
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Реченични чланови 

– напоредни односи 

Деца у рату 

Новембар Професори 

српског  

језика и 

књижевности   

Ученици 

самостално 

одређују 

напоредне 

односе међу 

реченичним 

члановима; 

ученици боље 

разумеју дела са 

тематиком деце 

у рату. 

 

Петар Кочић: Кроз 

мећаву 

Конгруенција 

Децембар Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици умеју 

самостално да 

тумаче Кочићеву 

приповетку на 

основном нивоу; 

ученици 

примењују 

правила 

конгруенције. 

 

Матија Бећковић: 

Прича о Светом 

Сави 

Народно 

стваралаштво 

Јануар Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

разумеју песму и 

припремљени су 

за рецитовање 

исте; ученици 

уочавају 

специфичности 

народног 

стваралаштва. 

 

Понављање градива 

из првог 

полугодишта 

Појам 

комуникативне и 

предикатске 

реченице 

Фебруар Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

обнављају 

градиво првог 

полугодишта; 

ученици усвајају 

појам 

комуникативне и 

предикатске 

реченице и 

примењују 

научено. 

 

Милутин Бојић: 

Плава гробница 

Епске народне 

песме о хајдуцима 

март Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

самостално 

тумаче дела 

родољубиве 

тематике на 

основном нивоу.  

 

Изричне и односне 

реченице 

Остале врсте 

зависних реченица 

реченице 

април Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

разликују 

зависне 

реченице у 

типичним 

примерима и 

припремају се за 
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контролну 

вежбу. 

Сатирична 

књижевност 

Радоје Домановић, 

Вођа 

мај 

 

Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици тумаче 

дела сатиричне 

књижевности на 

основном нивоу. 

 

Правопис – 

припрема за 

контролну вежбу 

јун Професори 

српског 

језика и 

књижевности 

Ученици 

примењују 

основна 

правописна 

правила. 

 

 

Закључак: У 7. разреду одржан је предвиђени број часова допунске наставе. Резултат 

рада је да су сви ученици напредовали и постигли најмање довољан успех из предмета. 

Подносиоци извештаја: 

Мирјана Смоловић и Љиљана Павловић, професори српског језика и књижевности 

 

Допунска настава из српског језика и књижевности осмог разреда 

 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

2. Мирјана Смоловић Професор српског језика и 

књижевности 

Предметни наставник 

 

Сарадници у реализацији плана: чланови разредног актива 

Делокруг рада: допунска настава 

Циљеви рада: развијање правилног односа према језику и књижевности 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Бранко 

Радићевић 

септембар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Разуме текст који 

чита наглас и у 

себи 

Директор, 

педагог, 

професор, 

ученици 

Развој српског 

језика до Вука 

Анализа епске 

песме 

октобар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Решава задатке 

самостално 
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Вук Караџић, 

Ђура Јакшић 

(Отаџбина) 

Творба (грађење) 

речи, 

Променљиве и 

непроменљиве 

речи 

новембар Професори 

српског  

језика и 

књижевности  

Израда краћег 

теста, 

Рецитовање 

 

Свети Сава, 

Глаголи и 

глаголски облици 

јануар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Зна о Светом 

Сави, Обнавља 

глаголе и 

глаголске облике 

 

Поезија Јована 

Јовановића Змаја, 

Комуникативна и 

предикатска 

реченица, 

Синтагме 

фебруар Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Препознаје 

стилске фигуре, 

Зна шта је 

комуникативна, а 

шта предикатска 

реченица, 

Утврђује 

синтагме  

 

Служба речи и 

синтагми, Избор 

из савремене 

српске поезије 

(Бранко 

Миљковић) 

март Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Разликује 

књижевне родове 

и врсте, 

препознаје 

стилске фигуре, 

обнавља службе 

речи и синтагми 

 

Књижевно-

теоријски 

појмови 

април Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

Израда тестова 

 

 

Израда тестова 

Утврђивање 

градива 

 

 

Обнављање 

целокупног 

градива из 

књижевности и 

граматике 

мај 

јун 

Професори 

српског језика 

и 

књижевности 

 

Закључак: У 8. разреду одржан је предвиђени број часова допунске наставе. Резултат 

рада је да су сви ученици напредовали и постигли најмање довољан успех из предмета. 

Подносиоци извештаја: 

Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности 

 

 

 

 

 



223 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 
 

Активност  Циљ  Време реализације Реализатор  

Верификација  тима 

за професионалну 

оријентацију 

Формирање тима за 

професионалну 

оријентацију 

Почетак школске 

године 

Наставничко веће 

Сарадња са 

родитељима 

Информисање 

родитељима са 

подацима од значаја  

Током године Одељенски 

старешина 

педагог 

Избор ученика за тим 

за ПО 

Укључење ученичког 

парламента у рад 

тима за ПО 

Почетак школске 

године 

Одељенски 

старешина 

педагог 

Сарадња са средњим 

школама 

Информисање 

ученика о 

образовним 

профилима у оквиру 

средњих школа за 

које су показали 

интересовање 

Током године Одељенски 

старешина 

педагог 

Раелизација 

активности 

предвиђених планом 

Тима за ПО  

Кроз предавање, 

радионице и огласну 

таблу пружити све 

информације од 

значаја за избор 

средње школе 

Током године  Одељенски 

старешина 

педагог 

 

Закључак: Реализоване предвиђене активности. Начин реализације се ускладио са 

епидемиолошким мерама. 

Биљана Вукашиновић,педагог 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Активност  Циљ  Време реализације Реализатор  

Систематски 

прегледи ученика и 

вакцинација 

Праћење здравља и 

превенција болести 

Током првог 

полугодишта 

Дом здравља 

Стоматолошки 

систематски преглед 

Редовно праћење 

здравља зуба и 

јачање оралне 

хигијене 

Током првог 

полугодишта 

Стоматолошка 

служба, Дом здравља 

Сарадња са ЗЗЈЗ и 

Црвеним крстом кроз 

предавања, трибине, 

конкурсе 

Развијање здравих 

животних навика 

Током првог 

полугодишта 

ЗЗЈЗ 

Црвени крст 

запослени 
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Предавање и 

презентација 

Правилна исхрана – 

здрави зуби 

Правилна и редовна 

хигијена 

Развијање здравих 

животних навика 

Децембар 2021. Стоматолошка 

служба Дома 

здравља Ваљево 

Ученици од 1-8. 

разреда 

Едукативни програм 

„Шта све треба да 

знаш о пубертету“ за 

ученице 6. разреда  

унапређење здравља 

ученица у основним 

школама Србије, о 

пубертету, хигијени, 

променама везаним 

за адолсеценцију 

Фебруар 2022. Директор школе, 

одељењске 

старешине, Тим 

предавача, 

супервизор, 

компанија Procter and 

Gamble 

Вакцинација ученика 

7. и 8.разреда који 

нису вакцинисани по 

календару 

вакцинације у 

претходном периоду 

унапређење здравља 

ученика 

Март 2022. Дом здравља 

Ваљево, директор 

школе, одељењске 

старешине 

Онлајн презентације 

и линкови „Чувајмо 

здравље“ и 

„Правилна исхрана 

школске деце“ и 

часови ОС 

Подршка у области 

здравствено-

васпитног рада свим 

ученицима школе 

Април 2022. Поливалентна 

служба Дома 

здравља Ваљево, 

директор школе, 

одељењске 

старешине 

Презентације за 

млађе и старије 

ученике школе 

„Каријес и 

компликације“ и 

„Орална хигијена 

подршка здравим 

стиловима живота 

Мај 2022. Стоматолошка 

служба Дома 

здравља Ваљево, 

директор школе, 

одељењске 

старешине 

презентација „Зуби“ 

за ученике млађих 

разреда и превенција 

болести зависности – 

презентација 

Заштита оралног 

здравља 

обележавања 

Светског дана без 

дуванског дима за 

ученике старијих 

разреда 

Мај 2022. Патронажна  служба 

Дома здравља 

Ваљево, директор 

школе, одељењске 

старешине 

 

Школски стоматолог 
 

Школа поседује зубну амбуланту у којој зубар ради уторком и средом. Зубна амбуланта 

је важан сегмент јер Школа поред образовања и васпитања води рачуна и о здрављу 

ученика. Ординрајући лекар у току школске 2021/2022. године била је Јасмина Лома, а 

зубни техничар Радовић Милена. 

 

У току школске 2021/2022. године у зубној амбуланти Школе урађено је: 

– укупно прегледа – 350; 

– здравстевно-васпитни рад – 350; 

– флуоризација – 380; 

– пломбе – 104; 

– превентивне пломбе – 50; 

– заливање фусура – 66. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Активност  Циљ  Време 

реализације 

Реализатор  

Праћење социјалн-

економских прилика  

ученика и упућивање на 

остваривање социјално-

заштитних права кроз  

разговоре, интервјуисање 

родитеља 

Брига о социјалној 

заштити и помоћи 

и остваривање 

права 

Током године Одељенске 

старешине  

Стручни сарадник 

Директор  

Покренуте три  

хуманитарне акције за 

помоћ ученицима са 

неповољним социо-

економским статусом 

Развијање 

хуманости 

Током године Одељенске 

старешине  

Стручни сарадник 

Ученички 

парламент 

Тим за подршку 

ученицима 

Хуманитарне 

организације  

Локална 

самоуправа 

Сарадња са Центром за 

социјални рад кроз дописе, 

обавештења. 

Брига о социјалној 

заштити и помоћ у 

остваривању права 

Током године Одељенске 

старешине  

Стручни сарадник 

Тим за превенцију 

насиља 

Директор  

Остварена сарадња са ИРК 

кроз консултације, 

састанке, предлоге мера 

Брига о ученицима 

са тешкоћама у 

учењу 

Током године Одељенске 

старешине  

Стручни сарадник 

Тим за ИОП 

Директор 

Формирани тимови за 

превенцију 

дискриминације и  насиља, 

тим за подршку 

ученицима, тим за ИОП, 

тим за подршку Ромима и 

праћење дечијих стандарда 

 

Брига о ученицима Септембар 2021. Наставничко веће 

Директор  

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Активност Циљ  
Време 

реализације 
Реализатор 

Чишћење и уређење 

школског дворишта 

Одговоран однос 

према околини 

Током првог 

полугодишта 

Запослени 

Ученици 

Родитељи  

Формирање еколошке 

секције старије ученике 

Одговоран однос 

према околини 
Септембар 2021.  
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Формирање тима за 

уређење школског 

простора 

Одговоран однос 

према околини 

Септембар 2021 

 

Формирање тима за 

заштиту животне средине 

Одговоран однос 

према околини 

Септембар 2021 
 

Израда паноа са 

еколошком тематиком 

Одговоран однос 

према околини 

Током првог 

полугодишта 

Чланови еколошке 

секције 

Дан јабуке 

Одговоран однос 

према околини 

Октобар 2021. Тим за ТД, 

наставник 

биологије 

Дан чистих руку 
Одговоран однос 

према здрављу 

Октобар 2021. Колектив школе 

Светски дан борбе против 

сиде 

Одговоран однос 

према здрављу 

Децембар 2021. Колектив школе 

Дан планете земље 
Одговоран однос 

према околини 

Април 2022 колектив школе 

светски дан пчела 

Одговоран однос 

према околини 

Мај 2022 актив млађих 

разреда у сарадњи 

са пчеларом 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

Активност Циљ Време 

реализације 

Реализатор 

Крос  Уоквиру Дечије недеље одржаће 

се КРОС 

Октобар 2021. Наставник 

физ.васп. 

Спортски дан Различите спортске активности 

за све ученике од 1-8 разреда 

Током године Наставник 

физ.васп 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

Активности Време реализације Начин реализације 

Календара важних дана Септембар 2021. 

 

Извршена селекција важних 

датума  

Тим за бригу о ученицима и 

подршку талентованим 

ученицима 

  

Поетско вече „Нада“ Јун 2022. Промоција бивших и 

садашњих ученика и 

запослених 

Виртуелне посете   Ученицима прослеђени 

линкови ка музејима који су 

омогућили виртуелну посету 

Посете  Посета музеју  

Закључак: Реализоване предвиђене активности. Начин реализације се ускладио са 

епидемиолошким мерама. 



227 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Активност Циљ Време 

реализације 

Реализатор 

Информисање Редовни родитељски састанци 

 

Упознавање родитеља са 

организацијом рада у школи; 

са правилницима и 

протоколима рада у школи; са 

дужностима одељењских 

старешина 

 

Избор представника 

родитеља-Савет родитеља 

 

Информисање одељењских 

старешина о здравственом 

стању, психофизичком и 

социјалном развоју, 

интересовањима и навикама 

ученика 

 

Договор о сарадњи 

 

Представљање резултата рада 

Информисање родитеља  у 

вези реализације завршног 

испита и уписне процедуре 

 

Током године Одељењске 

старешине 

Директор  

Сви настанвници 

Педагог 

Саветовање Индивидуални саветодавни 

рад педагог  или одељењских 

старешина 

Током године Одељењске 

старешине 

Педагог 

Директор  -са ученицима који имају 

тешкоћа у раду и њиховим 

родитељима, по потреби, 

-повезивање ученика и 

родитеља са 

специјализованим службама 

-рад са родитељима ученика 

који прате наставу по ИОП-у 

 

Партиципација 

 

Учешће родитеља у 

активностима које организује 

школа (предавања, 

радионице..) 

током године  Одељенске 

старешине 

 

Волонтерске активности 

родитеља на уређење школе 

(учионица и дворишта 

школе), превоз ученика на 

манифестације, доделе 

награда, реализацији Дечије 

недеље 

Током године Родитељи 

Колектив школе 
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Консултовање у 

доношењу одлука 

Доношење одлука из своје 

надлежности 

Током године Савет родитеља 

Школски одбор 

Комисије 

Директор 
Разматрање питања и 

сагласности из своје 

надлежности 

Анкетирање 

родитеља 

Израда анкете На крају сваког 

полугодишта 

Тим за 

самовредновање Избор узорка 

Обрада података и израда 

извештаја 

Препоруке за измену 

програма сарадње 

 

Закључак: у току ове школске године остварена успешна сарадња са родитељима. 

Препорука за даљи рад јесу да огласне табле за родитеље буду доступне са увек 

актуелним информацијама од важности за рад школе, у раду применити  знања стечене 

на обуци за пројекат „Јаке породице“. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Реализоване 

активност 

Време реализације Носиоци  Исходи  

Акциони план за 

реализацију 

завршног испита 

септембар Педагог и стручни 

актив за ШРП 

Израда акционог 

плана 

Иницијално 

тестирање из 

предмета 

обухваћених 

завршним испитом 

септембар Предметни 

наставници  

100% ученика 

обухваћено 

иницијалним 

тестирањем 

Анализа 

иницијалног 

тестирања 

септембар Предметни 

наставници 

Урађена анализа 

иницијалног 

тестирања из свих 

предмета укључених 

у завршни испит 

Анализа завршног 

испита претходне 

године 

Прво полугодиште педагог Извршена упоредна 

анализа завршног 

испита за 

петогодишњи период 

Предавање на тему 

учења 

Прво полугодиште Педагог  

 

Одржано предавање 

са 90% обухвата 

ученика 

Прикупљање 

података о 

ученицима 

укљученима у рад по 

ИОП-2 

прво полугодиште  одељењске старешине 

тим за ИОП 

Прикупљени подаци, 

обухваћено 100% 

ученика 

Подршка за ученике 

укључене у рад по 

ИОП-2 

прво олугодиште одељењске старешине 

тим за ИОП 

педагог 

Ученици и родитељи 

упознати са 

корацима везаним за 
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упис ученика у 

средњу школу 

Прикупљање 

података о 

ученицима из 

остљивих група  

Прво полугодиште Педагог 

Педагошки асистент 

Прикупљени подаци, 

обухваћено 100% 

ученика из остљивих 

група осмог разреда 

Подстицајне мере за 

упис ученика из 

остељивих група 

Мај  Одељенске 

старешине/педагог/ 

Педагошки асистент 

Ученици и родитељи 

упознати са 

подстицајним мерама 

Информације од 

значаја доступне 

родитељима на сајту 

школе 

Током године Администратор сајта Све информације од 

значаја доступне на 

сајту школе 

Анализа успеха 

ученика осмог 

разреда 

Јун  Педагог  Ученицима и 

родитељима 

доступне анализе 

ради што одакватније 

процена могућности 

и избора средње 

школе 

Припремна настава 

из предмета 

обухваћених 

завршним испитом 

Током године/јун Предметни 

наставници 

Припрема ученика за 

завршни испит 

Тематске радионице 

за припрему ученика 

„Под притиском“ 

Прво полугодиште педагог Обухваћено 100% 

ученика 

Испитивање пред 

испитног стреса 

Друго полугодиште Педагог  Обухваћено 100% 

ученика 

Предавање на тему 

завршног испита 

Друго полугодиште Педагог  Ученицима 

предочене све 

информације од 

значаја  

ЧОС на тему 

завршног испита 

Током године Одељењске 

старешине 

Ученицима 

предочене све 

информације од 

значаја  

Родитељски 

састанци 

Током године  Одељењске 

старешине 

Родитељима 

предочене све 

информације од 

значаја  

Савет родитеља 

обавештен о свим 

активностима и 

корацима 

Током године Педагог  На Савету родитеља 

свим 

представницима 

предочене 

информације од 

значаја за 

реализацију 

завршног испита 

Ученици упознати са 

средњим школама и 

смеровима 

Током године Педагог 100% ученика 

добило информације 

о средњим школама 
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Ученици упознати са 

наставним планом и 

програмом у 

средњим школама 

Током године Педагог 100% ученика 

добило информације 

о наставним 

плановима у 

средњим школама 

Здравстевна уписна 

комисија  

јун  родитељи 

тим за иоп 

педагог 

родитељи 

за све ученике који 

су исказали жељу за 

уписом у средњу 

школу прикупљена и 

предата 

документација 

Упис ученика Јун/јул Одељенске 

старешине/педагог/ 

Педагошки асистент 

100%уписаних 

ученика у средњу 

школу 

 

Закључак:  Током године реализоване све активности предвиђене акционим планом за 

реализацију завршног испита. Сви ученици обухваћени активностима. Начин 

реализације се прилагођавао у складу са епидемиолошком ситуацијом.Сви ученици који 

су исказали жељу су уписали средњу школу у првом уписном кругу. 

Подносилац извештаја 

Биљана Вукашиновић-педагог 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Активност Област деловања 
Време 

реализације 
Реализатор 

Усклађивање рада са 

новим правилницима и 

упутствима за рад 

Законско регулисање 

рада школе 
Током године 

МПНТР 

Колектив школе 

Сва значајна питања 

везана за финансирање 

рада школе 

Финансирање рада 

школе 

Током године Колектив школе 

Градска управа 

Ваљево 

Водич за идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне жртве 

трговине људима 

Превенција и борба 

против трговине људима 

у Србији 

јун 2022 Одсек за људска и 

мањинска права у 

образовању 

МПНТР 

програм „Јаке 

породице“помоћ 

породицама које су 

суочене са животним и 

егзистенцијалним 

проблемима 

подршка породици, 

превенција насиља 

мај 2022 одељење за 

превенцију, 

третман и 

рехабилитацију 

Канцеларије 

Уједињених 

нација за борбу 

против дрогеи 

криминала 

МПНТР 

Предавање на тему 

превенције наркоманије 

Развијање здравих 

стилова живота  

Током првог 

полугодишта 

Институт за јавно 

здравље 

Колектив школе 
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Предавање ПУ Ваљево 

 

Безбедност у саобраћају Током првог 

полугодишта 

Полициска управа 

Ваљево 

Колектив школе 

Конкурси у организацији 

ЦК 

Промоција здравих 

стилова живота 

Током године Црвени крст 

Колектив школе 

„Правилна и редовна 

хигијена уста“, 

„Правилна исхрана – 

здрави зуби“ 

Промоција здравих 

стилова живота 

 

Децембар 2020. 
Стоматолошка 

служба Дома 

здравља Ваљево 

Консултације 

интервенције 

Социјална заштита 

ученика 

Током године Центар за 

социјани рад 

„Колубара“ 

Колектив школе 

Систематски прегледи и 

вакинација за ученике 

Сарадња на дефинисању 

ученика у ИОП-ау 

Здравље и превенција 

болести 

Током године 

Дом здравља 

Хуманитарне активности 

„Чеп за хендикеп“ 

 

Промоција здравих 

стилова живота, 

социјална заштита 

Током године Ученици и 

колектив школе 

Сарадња на реализацији 

индивидуалних планова 

и програму 

Индивидуализација  Током године ИРК 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 
 

Активности Време реализације Начин реализације 

Организована дежурства 

наставника 

Почетак године, 

током године 

Организована дежурства 

наставника за матичну 

школу и издвојена 

одељења; Редовно вођење 

књиге дежурства 

Протокол о заштити 

ученика од насиља  

Септембар 2021. 

 

Упознати родитељи, 

ученици, наставници са 

протоколом и корацима у 

случају уоченог насиља, 

као и са свим изменама у 

истом 

Формиран тим за заштиту 

од дискриминиације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Септембар 2021.  

Формиран тим за 

превенцију ризичног 

понашања деце и младих 

Септембар 2021.  

Обележавање дана 

толеранције 

Новембар 2021. Тим за реализацију 

тематских дана, одељенске 

старешине 



232 

 

Обележен Међународни 

дан против вршњачког 

насиља 

Друго полигодиште Тим за реализацију 

тематских дана, одељенске 

старешине 

Часови одељенских 

старешина на теме насиља, 

толеранције и превенције 

насиља 

Током године Одељенске старешине 

одржале часове на теме 

превенције насиља и 

дискриминације 

Радионице педагога Током године Реализоване  радионице: 

Немој бити љута птица 

Местимично облачно 

Дан и ноћ  

Црвенкапа 

Радио Милева 

Сарадња са институцијама Прво полугодиште Сарадња са Домом 

здравља, Центром за 

социјални рад, ЗЗЈЗ 

Укључени родитељи  Током године Родитељи укључени  у рад 

Тима за превенцију 

насиља, редовно 

информисани  

преко сајта, огласних 

табли  информацијама од 

значаја 

Превенција дигиталног 

насиља 

Децембар 2021. Предавање, упознавање 

ученика и родитеља о 

начинима превенције и 

реакцијама на дигитално 

насиље 

пројекат  Е твининг 

„Руком да ти кажем“ 

током године заједнички рад ученика и 

наставника на превенцији 

дискриминације ученика 

са посебним потребама 

Безбедност деце и младих 

на интернету 

март 2022. Ученицима у оквиру 

грађанског васпитања 

одржано предавање на 

тему безбедност на 

интернету 

Анкета о насиљу децембар 2021. са ученицима шестог 

разреда педагог у сарадњи 

са ОС реализовао 

анкетирање о насиљу.  

Анкета о оговарању Друго полугодиште са ученицима шестог 

разреда педагог у сарадњи 

са ОС реализовао 

анкетирање о оговарању. 

Анкета о дискриминацији  Друго полугодиште са ученицима седмог 

разреда педагог у сарадњи 

са ОС реализовао 

анкетирање о 

дискриминацији 
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Платформа „Чувам те“ Друго полугодиште Ученицима и родитељима 

је Подељења информација 

о он лајн платформи   на 

којој могу да пријаве било 

који облик насиља 

Пројекат „Јака породица“ мај 2022. Обука за пружање 

подршке ученицима и 

родитељима са 

проблемима у породици.  

Рано препознавање и 

процену ризика да је 

ученик потенцијална жртва 

трговине људима. 

 

јун 2022.год запосленима прослеђени 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију ученика 

који су потенцијалне 

жртве трговине људима и 

Водич за примену истих. 

 

Закључак:  Подаци добијени анкетама доступни ученицима, одељенским старешинама 

и родитељима.  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 
 

Активности Време реализације Начин реализације 

Усклађивање школских аката 

са Правилником 

Октобар  Усвојена су школски акти 

који су усклађени са 

Правилником (Статут школе 

Правилник о дисциплинској 

одговорности) 

Усклађивање школских 

докумената са ЗОСОВ-

у,ЗООВ и Правилником  

Септембар /октобар Школски програм 

Годишњи план 

ШРП (Усклађена школска 

документа са  

ЗОСОВ-у,ЗООВ и 

Правилником) 

Формиран Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

август/септембар Формиран Тим у складу са 

Правилником 

Израда плана 

Превенције дискриминације  

и Протокола 

Септембар/ 

октобар 

Израђен и усвојен план и 

протокол 

Стручно усавршавање унутар 

установе 

Новембар  Презентација семинара „Да 

нам антидискриминација 

буде инспирација“ на 

наставничком већу 

Протоколи, правилници и сви 

документи који се тичу 

дискриминације достављени 

путем мејла 

Октобар  Свим запосленима 

укљученим у ов процес 

Достављени документи који 

се тичу превенције 

дискриминације 
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Родитељски састанци, 

огласне табле са битним 

подацима и бројевима 

телефона чланова тима за 

родитеље 

Током године Родитељима  пренете и 

доступне  информације у 

вези превенције насиља и 

дискриминације 

Часови одељенских 

старешина и Грађанског 

васпитања  на тему 

дискриминације 

Током године Најмање један час ОС 

одржан  у сваком одељењу 

на тему дискриминације 

Анкета за ученике на тему 

дискриминације 

новембар Реализована анкета, 

прикупљени подаци, урађена 

анализа 

Обележавање тематских 

дана: 

Дан толеранције, Дан Рома 

Дан матерњег  језика 

Дан људских права 

дан старих 

током године Најмање 50% Ученика, 

родитеља и запослених узели 

учешће  у обележавању 

тематских дана 

 

Професионална оријентација-

родна равноправност 

током године У оквиру најмање једне 

радионице по-рад на родно 

равноправним занимањима 

Превенција ејџизма током године Одржане радионице за 

потстицање 

међугенерацијске сарадње 

Укључени родитељи ромске 

националне мањине у рад 

Савета родитеља 

током године Активно учешће родитеља у 

раду Савета родитеља 

Укључен педагошки асистент 

у рад тимова (иоп, проф.орј, 

превенција насиља, 

координатор тима за 

подршку ученицима) 

током године Пружена подршка 

ученицима и родитељима у 

свим областима 

100%  ученика и 100% 

родитеља 

ромске националне мањине 

обухваћени у раду пед.асс 

Израда образаца за евденцију    септембар Направљени обрасци за 

евиденцију дискриминације 

Извештаји на Наставничком 

већу, Савету родитеља 

Класификациони 

периоди/током године 

Запослени, ученици и 

родитељи редовно 

извештавани о свим 

активностима и предузетим 

мерама у вези 

дискриминације 

Сарадња са Школском 

управом 

Током године Сарадња на превентим и 

интервентним активностима 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА 
 

Активности Време реализације Начин реализације 

Информисаност ромских 

родитеља о процедури уписа 

деце при поласку у школу 

током године Информисани ромски 

родитељи о процедури 

уписа, уписано четири 

ученика  

Упис ромске деце без све 

документације 

током године уписана ромска деца без 

обзира на документацију 

Помоћ у прибављању 

потребних докумената за 

пројекат Бесплатни уџбеници 

током године прикупљена потребна 

документација, остварена 

права на бесплатне уџбенике 

Упис ромске деце старије од 

седам и по година 

Септембар/ 

октобар 

уписана ромска деца 

Равномеран распоред ромске 

деце по одељењима 

јун/август равномеран распоред по 

одељењима 

Израда педагошког профила 

за ромске ученике 

почетак године израђен педагошки профил, 

уочене карактеристике од 

важности за  реализацију 

наставе  

Прикупљање података о 

социјалном статусу ученика 

Током године прикупљени подаци, 

организоване активности и 

акције за подршку 

ученицима 

Стручно усавршавање унутар 

установе 

Током године оставрено стручно 

усавршавање 

Стручно усавршавање ван 

установе 

Током године оставрено стручно 

усавршавање 

Индивидуализација наставе и 

метода 

током године израда плана 

индивидуализације, ИОП-а , 

уочене специфичне потребе 

сваког ученика 

Формирање тима за подршку 

ученицима из осетљивих 

група 

током године формиран тим, пружена 

адекватна подршка 

ученицима из осетљивих 

група 

Превенција ејџизма почетак шк.године Одржане радионице за 

потстицање 

међугенерацијске сарадње 

Укључење ПА у тим за ИОП почетак шк.године Укључен ПА у тим за ИОП, 

израда по потреби ИОП-а за 

ученике из осетљивих група 

Укључење ПА у тим за 

превенцију насиља) 

почетак шк.године Укључен ПА у тим за 

превенцију насиља 

Укључење ПА у тим за ПО    почетак шк.године пружена подршка приликом 

уписа у средње школе 

ученицима из осетљивих 

група 

Подршка ученицима при 

савладавању градива 

током године пружена подршка ученицима 
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Анкета за ученике на тему 

дискриминације 

март Реализована анкета, 

прикупљени подаци, урађена 

анализа 

Обележавање тематских 

дана: 

Дан толеранције, Дан Рома 

Дан матерњег  језика 

Дан људских права 

Дан хендикепираних особа 

током године Промовисање толеранције и 

различитости у школи, 50% 

Ученика, родитеља и 

запослених узели учешће  у 

обележавању тематских дана 

 

Професионална оријентација током године Одржане радионице, 

подигнута свест ученика 

неопходности наставка 

школовања 

ученици упознати са 

афирмативним мерама 

100% ученика из осетљивих 

група уписано у средњу 

школу 

Укључени родитељи ромске 

националне мањине у рад 

Савета родитеља 

током године Активно учешће родитеља у 

раду Савета родитеља 

Родитељи упознати са 

афирмативним мерама за 

упис у СШ 

март-мај Сви родитељи ученика осмог 

разреда упознати са 

афирмативним мерама 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТЕМАТСКИХ ДАНА 
 

Активност Време  Носиоци Међупредметне 

корелације 

Међупредметне 

компетенције 

Бајковита 

недеља 

Фебруар Учитељи 

Стручни 

сарадници 

Дефектолози 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

Дигитална настава 

 

 

Целоживотно 

учење 

Комникација 

Рад са подацима 

и информацијама 

Дигиталне 

компетенције 

Решење 

проблема 

Сарадња 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Дан врабаца Април Предметни 

наставници 

Педагог 

Наставници 

спец.одељења 

Ликовна култура 

Српски језик 

Музичка култура 

Биологија 

Цртање, сликање, вајање 

Професионална 

оријентација 

Одговоран однос 

према околини 

Целоживотно 

учење 
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Дан пчела  Мај Учитељи 

Предметни 

наставници 

Педагог 

Библиотекар 

Српски језик 

Природа и друштво 

Физика 

Хемија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Верска настава 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Дан океана Јун Предметни 

наставници 

Педагог 

Ликовна култура 

Биологија 

Еколошка секција 

Цртање, сликање, вајање 

 

Одговоран однос 

према околини 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОДЕЉЕЊА I-1 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Марина Ковачевић учитељица 

 

Реализовани садржаји/ 

активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 
Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по одељењима 

Прилагођавање планова 

рада и активности мерама 

прописаним због пандемије 

Социјални статус ученика 

Реализацијапрвог 

родитељског састанка 

Евидентирање ученика за 

стручну педагошку и 

социјалну помоћ 

Писање планова за ученике 

који раде по ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и 

Реализацијапланова рада  

Реализацијаугледних 

часова и тематских дана 

Током године Ученици и 

учитељица 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Благовремено 

и на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 

документација 

(100%) 
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Реализацијаизлета 

Описно оцењивање 

ученика на крају 

полугодишта 

Организација рада 

одељенске заједнице 

Реализација наставе и 

израда распореда часова 

Реализација рада у 

условима пандемије корона 

вируса 

Реализација родитељскоих 

састанака 

Сарадња са предметним 

наставницима 

Уређење школског и 

радног простора 

Дигитална настава 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са институцијама 

(Интерресорна комисија 

Општине Лајковац, ПУ 

Ваљево, Центар за 

социјални рад, Музеј, 

Центар за културу, 

Библиотека)и осталим 

школама 

Сарадња са 

стоматолошком службом, 

логопедом и педагошким 

асистентом 

Сарадња са Превентивном 

службом Дома здравља у 

Ваљеву 

Током године 

према плану 

Ученици и 

учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 

Сарадња са родитељима 

Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Анализа рада  ученика у 

продуженомборавку 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори 

са родитељима ученика 

Током године Родитељи 

Ученици 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване   

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и 

дистрибуција бесплатних 

уџбеника 

Током године Учитељица Извештаји у 

електронском 

дневнику и 

записници са 

Наставничког 

већа и Стручног 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих  
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Примена нових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје штампе 

и часописа 

Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Реализација тематске 

наставе 

Усаглашавање контролних 

вежби и критеријума за 

описно оцењивање ученика 

усмерених на исходе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

 Реализација еколошких 

акција, излета, културних и 

спортских активности 

већа  млађих 

разреда 

 

сарадника у 

Школи 

Активности у природи 

Реализација излета 

Мај, 2022. Ученици 

Родитељи 

Учитељица 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

објаве на 

фејсбук 

страници 

школе и Савеза 

учитеља 

Реублике 

Србије 

Реализован 

излет на 

Пећину у 

оквиру 

пројекта “С 

природом на  

ти” 

Еколошке активности 

Прикупљање рециклажног 

материјала (папира, чепова, 

лименки...) 

Посете, излети и еколошки 

усмерене активности у 

околини кроз пројектну 

наставу у складу са 

Школским развојним 

планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите и 

очувања животне средине 

Током године  Ученици 

Родитељи 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све 

активности су 

реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје недеље 

и реализација предвиђених 

активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и 

друге културне активности 

Током године  Ученици 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих  
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Читалачки дан и 

подстицање читалачких 

активности 

Посета установама културе 

у граду (музеј, библиотека, 

Центар за културу...) 

Обележавање Светог Саве 

и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби у 

оквиру одељења 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

сарадника у 

Школи 

Спортске активности 

 Реализација спортског 

дана 

Учешће ученика на кросу 

Учешће на Дечјој 

олимпијади на нивоу града 

(Мале олимпијске игре) 

Спортски сусрети у школи 

Април, мај, 

јун, 2022. 

Ученици 

Учитељица- 

сарадници 

(предметни 

наставници) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности  

сарадника у 

Школи 

Такмичења 

 Учешће на ликовним и 

литерарним конкурсима 

Током године Сви 

наставни 

радници 

Школе 

Извештаји 

уелектронском 

дневнику 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности 

свих  

сарадника у 

Школи 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Одржавање спортских сусрета за 

родитеље 

Ограничења у условима пандемије у вези са 

окупљањем већег броја људи 

Реализација угледних часова Због специфичности одељења и појединих 

ученика, фокус је био на прилагођавању и 

описмењавању, мало је простора било да се 

реализују угледне активности 

 Реализација екскурзије У школи нису планиране ни реализоване 

екскурзије 

Учешће на такмичењу „Кенгур без 

граница“ или „Мислиша“ 

Због спорог процеса описмењавања ученика, 

није било могуће да иду на такмичење у 

планираном термину 

Учешће ученика на такмичењу у 

рецитовању 

Није било заинтерсеованих ученика за ово 

такмичење 

Такмичење у пливању Реализација током јула месеца 

Одељењски старешина Марина Ковачевић 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ОДЕЉЕЊА I-2 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Јелена Димитријевић учитељица 

2.  Биљана Вукашиновић  школски педагог 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Бројно стање и полна 

структура по одељењима 

Прилагођавање планова 

рада и активности мерама 

прописаним због 

пандемије 

Социјални статус ученика 

Реализација првог 

родитељског састанка 

Евидентирање ученика за 

стручну педагошку и 

социјалну помоћ 

Писање планова за ученике 

који раде по ИОП-у 

Писање и попуњавање 

школске евиденције, 

дневника рада и 

Реализација планова рада  

Реализација угледних 

часова и тематских дана 

Реализација излета 

Описно оцењивање 

ученика на крају 

полугодишта 

Током 

године 

Ученици и 

учитељица 

Увид у 

електронски 

дневник и 

записнике, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Благовремено и 

на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 

документација 

(100%) 

 

Организација рада 

одељенске заједнице 

Реализација наставе и 

израда распореда часова 

Реализација рада у 

условима пандемије 

корона вируса 

Реализација родитељскоих 

састанака 

Сарадња са предметним 

наставницима 

Током 

године 

према плану 

Ученици и 

учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 

 

 

 

 

Посета 

Пољопривредној 

школи 
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Уређење школског и 

радног простора 

Дигитална настава 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са институцијама 

(ПУ Ваљево, Црвени крст 

Ваљево, Народни Музеј, 

Центар за културу, 

Библиотека) и осталим 

школама 

Сарадња са 

стоматолошком службом, 

логопедом и педагошким 

асистентом 

Сарадња са Превентивном 

службом Дома здравља у 

Ваљеву 

РАдионица у 

Музеју  

Упознавање и 

учлањење у 

Библиотеку 

Сарадња са родитељима 

 Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Анализа рада  ученика у 

продуженом боравку 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори 

са родитељима ученика 

Током 

године 

Родитељи 

Ученици 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све планиране 

активности су 

реализоване   

 

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Преузимање и 

дистрибуција бесплатних 

уџбеника 

Примена нових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Дистрибуција дечје 

штампе и часописа 

Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Реализација тематске 

наставе 

Усаглашавање контролних 

вежби и критеријума за 

описно оцењивање 

ученика усмерених на 

исходе 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Током 

године 

Учитељица Извештаји у 

електронском 

дневнику и 

записници са 

Наставничког 

већа и 

Стручног већа  

млађих 

разреда 

 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих  

сарадника у 

Школи 
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 Реализација еколошких 

акција, излета, културних и 

спортских активности 

Активности у природи 

Реализација излета 

Мај, 2022. Ученици 

Родитељи 

Учитељица 

Извештаји 

(записници  у 

електронском 

дневнику) и 

објаве на 

фејсбук 

страници 

школе и СУРС 

Реализован 

излет на Пећину 

у оквиру 

пројекта “С 

природом на  

ти” (сви 

ученици) 

Еколошке активности 

Прикупљање рециклажног 

материјала (папира, 

чепова, лименки...) 

Посете, излети и еколошки 

усмерене активности у 

околини кроз пројектну 

наставу у складу са 

Школским развојним 

планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите и 

очувања животне средине 

Током 

године  

Ученици 

Родитељи 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све активности 

су реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје 

недеље и реализација 

предвиђених активности 

Приредбе, представе, 

луткарске представе и 

друге културне активности 

Читалачки дан и 

подстицање читалачких 

активности 

Посета установама културе 

у граду (музеј, библиотека, 

Центар за културу...) 

Обележавање Светог Саве 

и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредби у 

оквиру одељења 

Током 

године  

Ученици 

Учитељица 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих  

сарадника у 

Школи 

Спортске активности 

 Реализација спортског 

дана 

Учешће ученика на кросу 

Учешће на Дечјој 

олимпијади на нивоу града 

(Мале олимпијске игре) 

Април, мај, 

јун, 2022. 

Ученици  

Учитељица 

- сарадници 

(предметни 

наставници) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности  

сарадника у 

Школи 
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Спортски сусрети у школи (фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Такмичења 

 Учешће на ликовним и 

литерарним конкурсима 

Током 

године 

Сви 

наставни 

радници 

Школе 

Извештаји у 

електронском 

дневнику 

Све планирано је 

и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих  

сарадника у 

Школи 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Одржавање спортских сусрета за 

родитеље 

Ограничења у условима пандемије у вези са 

окупљањем већег броја људи 

Реализација угледних часова Због специфичности одељења и појединих 

ученика, фокус је био на прилагођавању и 

описмењавању, мало је простора било да се 

реализују угледне активности 

 Реализација екскурзије У школи нису планиране ни реализоване 

екскурзије 

Учешће на такмичењу „Кенгур без 

граница“ или „Мислиша“ 

Због спорог процеса описмењавања ученика, 

није било могуће да иду на такмичење у 

планираном термину 

Учешће ученика на такмичењу у 

рецитовању 

Није било заинтерсеованих ученика за ово 

такмичење 

Такмичење у пливању Реализација током јула месеца 

Одељењски старешина Јелена Димитријевић 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

 

Област Задаци Време 

реализације 

Планирање и 

програмирање 

- Израда програма рада одељењског старешине; 

- Израда Програма рада одељењског већа; 

-Учешће у изради Програма рада одељењске 

заједнице; 

- Израда Програма сарадње са родитељима 

Почетак 

школске 

 године 

Административни 

послови и педагошка 

евиденција 

- Вођење Дневника образовно-васпитног рада; 

- Матична књига, ђачка књижица, похвале, 

дипломе; 

- Подаци о ученицима: породичне и социјалне 

прилике, здравствено стање ученика, 

интересовања ученика, резултати тестова и 

Током године 
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упитника, напредовање ученика, успеси на 

такмичењима, сметње у развоју и понашању, 

предузете мере, белешке о разговору са 

ученицима и родитељима. 

Рад са ученицима - Индивидуални рад са ученицима, упознавање 

индивидуалних способности и склоности, 

особина, интересовања; 

- Упознавање породичних, социјалних, 

материјалних, здравствених и других услова 

битних за развој ученика;  

- Праћење и подстицање индивидуалног развоја 

и напредовања ученика (успеха, владања, 

радног, моралног, интелектуалног, социјалног и 

другог развоја);  

- Индивидуални рад са ученицима (усмеравање, 

вођење у васпитном процесу, саветовање). 

Током године 

Рад у одељењској 

заједници 

- Укључивање ученика у колектив и јачање 

колектива; 

- Разматрање проблема у вези са извођењем 

наставе; 

- Договарање о излетима, посетама, сусретима, 

забавама, акцијама и другим активностима 

одељењске заједнице и њиховим 

организовањем;   

- Разматрање односа ученика према раду и 

учењу; 

- Анализирање успеха и владањаученика, 

похвала и васпитних мера;  

- Предузимање мера ради побољшања успеха 

одељења у целини, пружање помоћи слабијим 

ученицима, афирмација рада даровитих;  

- Анализирање друштвених активности ученика 

у школи и ван ње; 

- Реализација тема на часовима одељењског 

старешине. 

Током године 

Рад са одељењским 

већем и наставницима 

- Организација образовно-васпитног рада у 

одељењу (настава, допунска и додатна, 

слободне активности,такмичења, корективно 

педагошки рад, друштвено-користан 

рад,сарадња са локалном заједницом и 

родитељима) 

- Предлагање програма рада одељењског већа, 

припрема и организација седница; 

- Праћење реализације наставе, допунске и 

додатне, изборне, ваннаставних активности и 

реализације васпитних задатака; 

- Подстицање и праћење унапређивања наставе; 

- Упознавање одељењског већа са степеном 

развоја ученика, предлагање јединственог 

деловања свих наставника и укључивање 

породице и других чинилаца у васпитни рад са 

ученицима; 

- Припремање и израда анализа и извештаја. 

Током године 
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Рад са родитељима - Индивидуални и групни разговори са 

родитељима ради међусобног информисања о 

здрављу, психофизичком и социјалном развоју 

ученика, резултатима учења и понашања 

ученика, као и о ваннаставним активностима и о 

ваншколском ангажовању, о условима живота у 

породици, школи и друштвеној средини; 

- Родитељски састанци:одржано пет родитељска 

састанка (информисање, договарање, 

анализирање рада и успеха ученика, решавање 

проблема); 

- Укључивање родитеља у реализацију 

појединих активности (друштвенокористан рад, 

посете, излети, свечаности, разговори и 

предавања за ученике 

Током године 

Сарадња са стручним 

сарадницима и 

институцијама 

- Израда програма рада одељењског старешине, 

одељењског већа; 

- Избор тема, припрема и реализација ЧОС-а; 

- Праћење и подстицање развоја ученика и 

напредовања; 

- Откривање узрока који доводе до поремећаја у 

понашању ученика и предузимање 

одговарајућих мера;  

- Избор, припремање и реализација тема на 

родитељском састанку; 

- Прaћење и анализа реализације васпитних 

задатака, избор и припрема различитих 

инструмената и обрада података. 

Током године 

 

Закључак: Описи реализованих активности се налазе и записницима разредних и 

одељењских већа, одељењских заједница,родитељских састанака, сарадње школе са 

локалном заједницому Ес дневнику. 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

 

Област  Задаци  Време 

реализације 

Планирање и 

програмирање 

- Израда програма рада одељењског стрешине; 

- Израда Програма рада одељењског већа; 

-Учешће у изради Програма рада одељењске 

заједнице; 

- Израда Програма сарадње са родитељима 

Почетак школске 

године 

Административни 

послови и 

педагошка 

евиденција 

- Вођење Дневника образовно-васпитног рада; 

- Матична књига, ђачка књижица, похвале, 

дипломе; 

- Подаци о ученицима: породичне и социјалне 

прилике, здравствено стање ученика, 

интересовања ученика, резултати тестова и 

упитника, напредовање ученика, успеси на 

такмичењима, сметње у развоју и понашању, 

Током године 
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предузете мере, белешке о разговору са 

ученицима и родитељима. 

Рад са ученицима - Индивидуални рад са ученицима,  упознавање 

индивидуалних способности и склоности, 

особина, интересовања; 

- Упознавање породичних, социјалних, 

материјалних, здравствених и других услова 

битних за развој ученика;  

- Праћење и подстицање индивидуалног развоја 

и напредовања ученика (успеха, владања, 

радног, моралног, интелектуалног, социјалног и 

другог развоја);  

- Индивидуални рад са ученицима (усмеравање, 

вођење у васпитном процесу, саветовање). 

Током године 

Рад у одељењској 

заједници 

- Укључивање ученика у колектив и јачање 

колектива; 

- Разматрање проблема у вези са извођењем 

наставе; 

- Договарање о излетима, посетама, сусретима, 

забавама, акцијама и другим активностима 

одељењске заједнице и њиховим 

организовањем;   

- Разматрање односа ученика према раду и 

учењу; 

- Анализирање успеха и владања ученика,  

похвала и васпитних мера;  

- Предузимање мера ради побољшања успеха 

одељења у целини, пружање помоћи слабијим 

ученицима, афирмација рада даровитих;  

- Анализирање друштвених активности ученика 

у школи и ван ње; 

- Реализација тема на часовима одељењског 

старешине. 

Током године 

Рад са одељењским 

већем и 

наставницима 

- Организација образовно-васпитног рада у 

одељењу (настава, допунска и додатна, 

слободне активности,такмичења, корективно 

педагошки рад, друштвено-користан 

рад,сарадња са локалном заједницом и 

родитељима) 

- Предлагање програма рада одељењског већа, 

припрема и организација седница; 

- Праћење реализације наставе, допунске и 

додатне, изборне, ваннаставних активности и 

реализације васпитних задатака; 

- Подстицање и праћење унапређивања наставе; 

- Упознавање одељењског већа са степеном 

развоја ученика, предлагање јединственог 

деловања свих наставника и укључивање 

породице и других чинилаца у васпитни рад са 

ученицима; 

- Припремање и израда анализа и извештаја. 

Током године 

Рад са родитељима - Индивидуални и групни разговори са 

родитељима ради међусобног информисања о 

здрављу, психофизичком и социјалном развоју 

Током године 
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ученика, резултатима учења и понашања 

ученика, као и о ваннаставним активностима и о 

ваншколском ангажовању, о условима живота у 

породици, школи и друштвеној средини; 

- Родитељски састанци:одржаночетири 

родитељска састанка (информисање, 

договарање, анализирање рада и успеха 

ученика, решавање проблема); 

- Укључивање родитеља у реализацију 

појединих активности (друштвено користан рад, 

посете, излети, свечаности, разговори и 

предавања за ученике 

Сарадња са 

стручним 

сарадницима и 

институцијама 

- Израда програма рада одељењског старешине, 

одељењског већа; 

- Избор тема, припрема и реализација ЧОС-а; 

- Праћење и подстицање развоја ученика и 

напредовања; 

- Откривање узрока који доводе до поремећаја у 

понашању ученика и предузимање 

одговарајућих мера;  

- Избор, припремање и реализација тема на 

родитељском састанку; 

- Прaћење и анализа реализације васпитних 

задатака, избор и припрема различитих 

инструмената и обрада података. 

Током године 

 

Закључак: Описи реализованих активности се налазе и записницима разредних и 

одељењских већа, одељењских заједница, родитељских састанака, сарадње школе са 

локалном заједницом у Ес дневнику. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5/2 РАЗРЕДА 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Наташа Андрић 

Несторовић 

Професор енглеског језика Одељенски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручнисарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Марија Вуковић, одељенски старешина  5/1  и Зорица 

Томић, одељењски старешина 5/3 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Одржавање и унапређење васпитног рада; прилагођавање ученика 

систему рада старијих разреда; праћење развоја сваког ученика и помоћ при 

разрешавању проблема 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и  

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са 

одељенским 

старешином и 

обавезама у петом 

разреду, са новим 

начином рада. 

Прилагођавање 

рада условима 

пандемије. 

 

Септембар, 

октобар. 

Одељењски 

старешина 

Ученици су се 

добро 

организовали, 

упознали су 

наставнике, 

прилагодили се 

новом начину 

рада. 

Успешно 

Разговори са 

ученицима о 

лепом понашању, 

појачан васпитни 

рад, разговори са 

родитељима, 

анализа 

досадашњег 

успеха. 

Октобар, 

новембар 

Одељењски

старешина 

Труд ученика да 

постигну што 

боље резултате у 

учењу и да 

одрже што боље 

пријатељске 

односе. 

Успешно 

Упућивање на 

методе и технике 

учења, 

индивидуални 

разговори са 

ученицима, 

анализа успеха на 

крају првог 

полугодишта. 

децембар Одељењски

старешина 

педагог 

Сви ученици 

имају позитиван 

успех, лепо 

сарађују са 

наставницима и 

другарима. 

Успешно 

Разговори са 

ученицима и  

родитељима како 

би били што 

успешнији и 

савладали 

потешкоће, како у 

школи, тако и ван 

ње.  

Прилагођавање 

новом начину 

рада због 

пандемије. 

јануар, фебруар Одељењски

старешина 

Ученици су 

заинтересовани 

да реше све 

проблеме и да се 

прилагоде новом 

начину рада због 

пандемије. 

Успешно 

Одржавање лепе 

атмосфере у 

колективу, како 

пружити 

подршкудругима, 

март, април Одељењски

старешина 

Разговори, успех 

ученика на 

тромесечју. 

Успешно 
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ненасилно 

решавање сукоба, 

анализа успеха. 

Разговори о лепом 

понашању, о 

интернет 

изазовима. 

мај Одељенски 

старешина 

Разговори. Успешно 

Савети како 

поправити успех, 

планови за 

распуст. 

 

Сређивање 

педагошке 

документације. 

јун Одељењски

старешина 

Успех ученика 

на крају школске 

године. 

Веома успешно 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Одлазак у 

биоскоп и 

гледање филма 

«Лето када сам 

научила да 

летим» 

март Одељенске 

старешине 

петог 

разреда 

Позитиван став 

ученика и радо 

помињање тема 

из филма на 

часовима 

одељенске 

заједнице 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Посете и излети  пандемија 

Подносилац извештаја: 

Наташа Андрић Несторовић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ OДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5/3 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Зорица  Томић професор историје одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић педагог стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Наташа Несторовић Андрић, одељењски старешина 5/2 и 

Марија Вуковић, одељењски старешина 5/1 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада:Одржавање и унапређење васпитног рада; праћење развоја сваког ученика и 

помоћ при разрешавању проблема. 

 

РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са 

календаром за 

ову школску 

годину, 

распоредом 

часова, 

наставницима 

који им предају и 

правилима 

понашања у 

школи. 

Ученицима дата 

упутства о 

епидемиолошким 

мерама. 

 

септембар Одељењски 

старешина 

Ученици су се 

добро 

организовали, 

упознали су 

наставнике, 

придржавају се 

правила 

понашања и 

примењују  

епидемиолошке 

мере. 

успешно 

Избор 

руководства 

одељењске 

заједнице. 

Прелазак на 

онлајн наставу. 

Гугл учионица. 

септембар Одељењски 

старешина 

Изабрано 

руководство ОЗ. 

Ученици пратили 

наставу преко 

гугл учионице и 

Вибер групе. 

 успешно 

Развијање 

толеранције 

према разликама; 

Међусобни 

односи у ОЗ; 

октобар Одељењски 

старешина 

Ученици показују 

више толеранције 

и боље сарађују. 

Ученици 

задовољни првим 

успешно 
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Какав смо успех 

до сада постигли; 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима; 

оценама. 

Ученицима 

пружена подршка 

у  

индивидуалним 

разговорима. 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју; 

Систематски 

преглед; 

Индививидуални 

разговори са 

ученицима; 

новембар Одељењски 

старешина 

86% ученика 

имало позитиван 

успех; ученици 

обавили 

систематски 

преглед у Дому 

здравља; у 

индивидуалним 

разговорима 

ученици 

прихватали 

одговорност за 

своје понашање. 

успешно 

Методе и технике 

учења; Појачан 

васпитвни рад ; 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта. 

децембар Одељењски 

старешина, 

педагог  

Спроведена 

анкета од стране 

педагога; 

ученици 

применили савете 

које су добили 

везано за технике 

учења. Ученици 

са којима се 

спроводи појачан 

васпитни рад 

испољили 

напредак у 

поштовању 

правила 

понашања. Сви 

ученици имају 

позитиван успех 

и примерно 

владање. 

веома успешно 

Прелазак на 

комбиновану 

наставу; Однос 

према 

вршњацима; 

Помогнимо једни 

другима; Одлазак 

у биоскоп. 

јануар, фебруар Одељенски 

старешина, 

логопед 

Ученици редовно 

пратили наставу 

на даљину. 

Ученици 

помагали једни 

другима у 

праћењу наставе 

на даљину; 

показана 

емпатија и 

пружена помоћ 

другу у 

превазилажењу 

проблема; 

Ученици 

успешно 
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одгледали филм 

„Лето када сам 

научила да 

летим“. 

Индивидуални 

разговори са 

ученицима; 

Здрави стилови 

живота; Какав 

ћемо успех имати 

на тромесечју? 

март Одељењски 

старешина 

Ученици 

превазишли 

сукобе; ученици 

схватили значај 

неговања здравих 

стилова живота; 

ученици 

поправили оцене 

за тромесечје. 

успешно 

Анализа 

резултата са 

такмичења; 

Интернет 

изазови; Здрава 

исхрана. 

април,мај Одељењски 

старешина 

Одлични 

резултати на 

такмичењима; 

ученици схватили 

опасности 

интернет изазова; 

кроз презентацију  

о здравој исхрани 

ученици схватили 

њен значај . 

успешно 

Болести 

зависности; 

Хуманитарна 

акција;  

Сређивање 

педагошке 

документације. 

јун Одељењски 

старешина 

Одгледана 

презентација; 

ученици узели 

учешће у 

хуманитарној 

акцији. 

успешно 

Подносилац извештаја:Зорица Томић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6/1 РАЗРЕДА 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Рајна Бранковић Професор српског језика и 

књижевности 

Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Данијела Николић, одељењски старешина 6/2 и Јован 

Новитовић, одељењски старешина 6/3 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење проблема 

у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког ученика. 
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РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 6. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха у великом 

броју 17 ученика 

од 23 укупно, 

примерно 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 

Предавање о 

саобрћају, 

школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Предавање је 

добро 

пропраћено, мали 

број учешћа у 

школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Читање дечје и 

дневне штампе, 

праћење 

дигиталних 

садржаја, 

обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Мала је читаност 

дечје штампе, 

велико је 

праћење 

дигиталних 

садржаја, добро 

су припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 
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Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

је имао 21 

ученик, а 2 

ученика 

негативан , увек 

може боље 

Одељењски 

старешина 

Радионица о 

гласинама, Наше 

сличности и 

разлике 

март, април педагог Презентација, 

израда анкете о 

оговарању 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја: Рајна Бранковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6/2 РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Данијела Николић Мастер професор биологије Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Рајна Бранковић, одељењски старешина 6/1 и Јован 

Новитовић, одељењски старешина 6/3 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење проблема 

у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког ученика. 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 6. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

упознавање 

породичних, 

социјалних, 

материјалних, 

здравствених и 

других услова 

битних за развој 

ученика 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу и 

слободном 

времену, успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу. 

Упознавање 

ученика и 

родитеља са 

нивим 

одељенским 

старешином. 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног успеха 

у великом броју 

17 ученика од 23 

укупно, примерно 

владање имају сви 

ученици, односи у 

одељењу су 

добри, остварен је 

интензиван 

контакт са 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 

Предавање о 

саобрћају, 

школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

предузимање 

мера ради 

побољшања 

успеха одељења 

у целини, 

пружање помоћи 

децембар Одељењски 

старешина 

Предавање је 

добро пропраћено, 

мали број учешћа 

у школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Поједини ученици  

који су имали 

потешкоће у 

прилагођавању на 

редовну наставу 

Одељењски 

старешина 
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слабијим 

ученицима, 

афирмација рада 

даровитих;  

анализирање 

друштвених 

активности 

ученика у школи 

и ван ње; 

успели су да се 

адаптирају и 

поправе оцене 

које су у старту 

добили. 

 Обележавање 

Светог Саве, 

упознавање 

одељењског већа 

са степеном 

развоја ученика, 

предлагање 

јединственог 

деловања свих 

наставника и 

укључивање 

породице и 

других чинилаца 

у васпитни рад са 

ученицима; 

јануар Одељењски 

старешина 

Свети Сава као 

узор и пример 

вредности којима 

треба да тежимо. 

Установљен је 

јединствен став 

предметних 

наставника услед  

лоше дисциплине 

и слабијих 

постигнућа 

појединих 

ученика. 

Одељењски 

старешина 

Предметни 

наставници 

Родитељи 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

је имао 17ученик, 

а 

6учениканегатива

н , увек може 

боље 

Одељењски 

старешина 

Радионица о 

гласинама, Наше 

сличности и 

разлике 

март, април педагог Презентација, 

израда анкете о 

оговарању.  

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор. 

Регулисани 

односи појединих 

ученика у сукобу.  

Како се поштено 

изборити за цену 

и успех и при том 

бити реалан. 

Резултати  анкете 

су показали да су 

ученици свесни 

свих пропуаста 

током године. 

Одељењски 

старешина 

 

 

 

 

 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја: Данијела Николић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6/3 РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Јован Новитовић Наставник верскенаставе Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Данијела Николић, одељењски старешина 6/2 и Рајна 

Бранковић, одељењски старешина 6/1 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење проблема 

у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког ученика. 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 6. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха у великом 

броју 17 ученика 

од 23 укупно, 

примерно 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 
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родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима 

Предавање о 

саобрћају, 

школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Предавање је 

добро 

пропраћено, мали 

број учешћа у 

школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Читање дечје и 

дневне штампе, 

праћење 

дигиталних 

садржаја, 

обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Мала је читаност 

дечје штампе, 

велико је 

праћење 

дигиталних 

садржаја, добро 

су припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

су имали сви 

ученици 

Одељењски 

старешина 

Радионица о 

гласинама, Наше 

сличности и 

разлике 

март, април педагог Презентација, 

израда анкете о 

оговарању 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја: Јован Новитовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  7/1 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Милован Лековић Мастер физике Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Милосав Милић,одељењски старешина 7/3, и Весна 

Ивановић, одељењски старешина 7/2 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 7. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха у великом 

Одељењски 

старешина, 

чланови 
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владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

броју 16 ученика 

од 21 укупно, 

примерно 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима 

одељењског већа, 

стручни сарадник 

Школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Велики број 

учешћа у 

школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Праћење 

дигиталних 

садржаја, 

обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Велико је 

праћење 

дигиталних 

садржаја, добро 

су припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

је имао 17 

ученик, а 4 

ученика 

негативан , увек 

може боље 

Одељењски 

старешина 

 Наше сличности 

и разлике 

март, април Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 
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САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Предавање на 

тему “Учити како 

учити” 

фебруар педагог Ученици су 

прихватили на 

који начин треба 

учити 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Посета биоскопу 

и пројекцији 

филма 

март Одељенске 

старешине 

седмог 

разреда 

Ученици су 

схватили да је 

одрастање део 

природе сваког 

човека 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја:Милован Лековић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 7/2 РАЗРЕДА 

 

Чланови разредног актива  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Весна Ивановић наставник одељенски старешина 

2. Биљана Вукашиновић педагог стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Милосав Милић,одељењски старешина 7/3, Милован 

Лековић, одељенски старешина 7/1  

Делокруг рада:  Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 
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РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 7. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха у великом 

броју 16 ученика 

од 21 укупно, 

примерно 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 

Школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Велики број 

учешћа у 

школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Праћење 

дигиталних 

садржаја, 

обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Велико је 

праћење 

дигиталних 

садржаја, добро 

су припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

је имао 17 

ученик, а 4 

ученика 

Одељењски 

старешина 
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износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

негативан , увек 

може боље 

 Наше сличности 

и разлике 

март, април  Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун  Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун  Одељењски 

старешина 

  

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Предавање на 

тему “Учити како 

учити” 

фебруар педагог Ученици су 

прихватили на 

који начин треба 

учити 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Посета биоскопу 

и пројекцији 

филма 

март Одељенске 

старешине 

седмог 

разреда 

Ученици су 

схватили да је 

одрастање део 

природе сваког 

човека 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја: Весна Ивановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 7/3 

 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Милосав Милић Професор географије Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Милован Леквић,одељењски старешина 7/1, и Весна 

Ивановић, одељењски старешина 7/2 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 7. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног успеха 

у великом броју 18 

ученика од 25 

укупно, примерно 

владање имају сви 

ученици, односи у 

одељењу су добри, 

остварен је 

интензиван 

контакт са 

родитељима 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 
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Школска 

такмичења, крај 

првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Велики број 

учешћа у 

школским 

такмичењима, 

анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Праћење 

дигиталних 

садржаја, 

обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Велико је 

праћење 

дигиталних 

садржаја, добро 

су припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху на првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

је имао 20ученик, 

а 5 ученика 

негативан , увек 

може боље 

Одељењски 

старешина 

Наше сличности 

и разлике 

март, април Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници, 

правила лепог 

понашања,како 

постићи жељени 

успех у финишу 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Предавање на 

тему “Учити како 

учити” 

фебруар педагог Ученици су 

прихватили на 

који начин треба 

учити 

Одељењски 

старешина, 

ученици 

Посета биоскопу 

и пројекцији 

филма 

март Одељенске 

старешине 

седмог 

разреда 

Ученици су 

схватили да је 

одрастање део 

природе сваког 

човека 

Одељењски 

старешина, 

ученици 
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја:Милосав Милић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8/1 

 

ЧЛАНОВИ РАЗРЕДНОГ АКТИВА 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Небојша Тодоровић Наставник Технике и 

технологије 

Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Маја Станковић, наставник математике (одељењски 

старешина VIII2), Мирјана Смоловић, наставник српског језика и књижевности 

(одељењски старешина VIII3) 

Делокруг рада: Климa у oдeљeњу, тeхникe успeшнoг учeњa, изoстajaњe сa чaсoвa, 

нaсиљe у шкoли, (нe)дисциплинa нa чaсу, мeтoде и рaдиoнице, рeшaвaњe кoнкрeтних 

пeдaгoшких ситуaциja, сарадња са колегама и родитељима, професионална оријентација 

Циљеви рада: Рaзвoj интeлeктуaлних кaпaцитeтa и знaњa, пoдстицaњe и рaзвoj 

физичких и здрaвствeних спoсoбнoсти, оспoсoбљaвaњe зa рaд, дaљe oбрaзoвaњe и 

сaмoстaлнo учeњe, оспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнo и oдгoвoрнo дoнoшeњe oдлукa кoje сe 

oднoсe нa сoпствeни рaзвoj и будући живoт, рaзвиjaњe свeсти o знaчajу зaштитe и 

oчувaњa прирoдe и живoтнe срeдинe, пoштoвaњe прaвa дeцe, људских и грaђaнских 

прaвa и oснoвних слoбoдa и рaзвиjaњe спoсoбнoсти нa живoт у дeмoкрaтски урeђeнoм 

друштву, рaзвиjaњe и нeгoвaњe другaрствa и приjaтeљствa, усвajaњe врeднoсти 

зajeдничкoг живoтa и пoдстицaњe индивидуaлнe oдгoвoрнoсти. 

  

Реализовани 

садржаји/ 

активности 

Време 

реализације/ 

учесталост 

Носиоци 

посла 

Циљна 

група 

(са 

киме се 

ради) 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

Оцена 

успешности 

од стране 

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Правила понашања 

у Школи и 

Правилник о 

васпитно-

дисциплинској 

одговорности 

ученика 

Септембар 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Прихватање 

правила 

школског 

кућног реда, 

правила о 

васпитно-

дисциплин. 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 
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Информације 

везане за почетак 

школске године и 

избор руководства 

ОЗ. 

мерама, 

последицама 

изостајања са 

наставе, као и 

санкционисање 

недисциплине 

и насиља. 

Подсећање на 

„правила 

понашања“. 

Реалан приступ 

избору 

одељењског 

руководства. 

Сређена 

педагошка 

документација.  

Изграђивање свести 

о припадању школи 

и идентитет школе 

Избор ученика за 

Ученички 

парламент 

Развијање 

толеранције према 

разликама 

(мишљења, ставови, 

навике) 

Октобар 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Толерантан 

однос према 

различитостима 

у окружењу. 

Подсећање на 

„правила 

понашања“. 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање. 

Схватање 

значаја 

очувања 

животне 

средине, како 

теоријски, тако 

и практично. 

Усвајање 

правилног 

односа према 

рециклажним 

материјалима. 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 
(Не)дисциплина на 

часу 

Упознајем самог 

себе – 

професионална 

оријентација 

Озеленимо 

учионицу 

Успех на крају 

првог тромесечја 

 

Новембар 

 1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Анализа 

успеха, реално 

сагледавање 

проблема и 

предлози за 

побољшање. 

Толерантан 

однос према 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 

Шта је за вас 

проблем и 

конструктивно 

решење? 

Насиље у школи и 

ван ње 
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Моја интересовања 

– ПО 

различитостима 

у окружењу. 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање. 

 

 

Ненасилна 

комуникација 

Децембар 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Толерантан 

однос према 

различитостима 

у окружењу. 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање. 

Правилно 

разумевање 

пубертета, свих 

добрих али и 

потенцијално 

лоших страна 

које носи 

(болести 

зависности, 

превенција 

полних 

болести...). 

Анализа 

успеха, реално 

сагледавање 

проблема и 

предлози за 

побољшање. 

 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 

Волео бих да сам... 

– ПО 

Репродуктивно 

здравље 

Анализа успеха не 

крају првог 

полугодишта 

Обележавање 

школске славе 

Светог Саве 

Јануар 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Важност 

осећања 

припадности 

школи и 

активног 

учествовања у 

сви важним 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 
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Болести зависности 

догађајима 

везаних за њу. 

 

Правилно 

разумевање 

пубертета, свих 

добрих али и 

потенцијално 

лоших страна 

које носи 

(болести 

зависности, 

превенција 

полних 

болести...). 

 

Како бих насликао 

своје емоције 

Фебруар 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Ученици су 

покушали да на 

сликовит начин 

опишу важност 

емоција у 

животу.  

 

Дан 

заљубљених, 

14. фебруар, 

историјат, 

начин 

прослављања.  

 

Покушај да се 

дође до 

дефиниције 

квалитетне 

музике и добре 

књиге 

суочавањем 

ставова. 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 

Дан заљубљених 

Предности и 

недостаци мог 

жељеног занимања 

–ПО 

Опустимо се уз 

квалитетну музику 

и добру књигу 

Обрадујте мајку за 

8. март 

Март 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање о 

свом, будућем, 

занимању. 

 

Важност 

осећања 

припадности 

школи и 

активног 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 

Информишем се о 

средњој школи – 

ПО 

  

Обележавање Дана 

Школе 

Спорт као 

предуслов здравог 

живота 
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учествовања у 

сви важним 

догађајима 

везаних за њу. 

 

Прихватање 

спорта као 

регулатора 

здравог живота. 

Предмети од 

значаја за 

уписивање у 

средњу школу – ПО 

Април 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање о 

свом, будућем, 

занимању. 

 

Схватање 

значаја 

очувања 

животне 

средине, како 

теоријски, тако 

и практично. 

Усвајање 

правилног 

односа према 

рециклажним 

материјалима. 

 

Анализа 

успеха, реално 

сагледавање 

проблема и 

предлози за 

побољшање. 

 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог, 

Одељењско 

веће VIII 

разреда 
Како треба да  

се понашамо према 

животној средини 

Анализа успеха на 

крају трећег 

тромесечја 

Како побољшати 

успех за крај 

школске године 

Извештај рада 

Ученичког 

парламента 

Мај 

1 час 

недељно 

Одељењски 

старешина 

VIII 

разреда 

Ученици 

VIII 

разреда 

Разумевање 

Правилника 

Ученичког 

парламента са 

правима и 

дужности 

Одељењски 

старешина, 

директор, 

педагог,  Ја за десет година – 

ПО 

Организација 

матуре 
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Успех на крају 

године 

ученика у 

њему. 

Сарадња са 

Ученичким 

парламентом 

око 

организације 

прославе мале 

матуре. 

Реално 

сагледавање 

себе, својих 

спсобности и 

могућности и 

на основу тога 

озбиљно 

промишљање о 

свом, будућем, 

занимању. 

Анализа успеха 

на крају 

школске 

године. 

 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СУ 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

А НИСУ 

ПЛАНИРАНЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Активности 

појачаног 

васпитног рада са 

ученицом 

Јеленом 

Станковић у 

циљу 

превазилажења 

проблема у 

понашању 

ученика – 

непоштовање 

правила 

понашања и 

насилан однос 

према ученицима. 

Период од  29. 

12. 2021. до 11. 

2. 2022. 

Педагог, 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученице 

Ученица је у 

потпуности 

разумела потребу 

појачаног 

васпитног рада, 

активно 

учествовала у 

индивидуалним 

разговорима са 

педагогом и 

одељењским 

старешином, што 

је  својим 

пристојним 

понашањем у 

школи и 

показала. 

Сарадња са 

родитељима је, 

такође, била 

веома 

конструктивна.   

Ученица је 

својим 

пристојним 

понашањем 

поправила оцену 

из владања са 

врло добро на 

примерно. 
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Активности 

појачаног 

васпитног рада са 

учеником 

Василијем 

Орестијевићем у 

циљу 

превазилажења 

проблема у 

понашању 

ученика – 

непоштовање 

правила 

понашања и 

насилан однос 

према ученицима. 

Период од  29. 

12. 2021. до 9. 4. 

2022. 

Педагог, 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Ученик не 

показује 

разумевање 

потребе 

појачаног 

васпитног рада. 

Пасивно и 

незаинтересовано 

учествује у 

индивидуалним 

разговорима са 

педагогом и 

одељењским 

старешином.  

Својим 

понашањем у 

школи не 

показује жељу за 

променом свог 

понашња. 

Сарадња са 

мајком ученика је 

веома 

конструктивна 

али не и довољна 

да се понашање 

ученика промени.   

Ученик, својим 

непримереним 

понашањем у 

школи, није  

поправио оцену 

из владања (Укор 

Одељењског 

већа).   

Активности 

појачаног 

васпитног рада са 

учеником 

Василијем 

Орестијевићем у 

циљу 

превазилажења 

проблема у 

понашању 

ученика – 

непоштовање 

правила 

понашања у 

школи.  

Период од 21. 4. 

2022. до краја 

школске године. 

Педагог, 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

ученика 

Ученик не 

показује довољно 

разумевање 

потребе 

појачаног 

васпитног рада. И 

даље пасивно и 

незаинтересовано 

учествује у 

индивидуалним 

разговорима са 

педагогом и 

одељењским 

старешином. 

Ипак, своје 

понашање 

делимично 

коригује и само 

периодично крши 

правила  

понашања у 

школи.  

Сарадња са 

мајком ученика је 

и даље веома 

конструктивна. 

Ученик је, својим 

коригованим 

понашањем у 

школи,  поправио 

оцену из владања 

са добро(3) на 

врло добро(4).   
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АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  8/2 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Маја Станковић Професор математике Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Мирјана Смоловић, одељењски старешина 8/3 и 

Небојша Тодоровић, одељењски старешина 8/1 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 8. 

разреду; 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије;  

Како учити и 

организовати  

време у условима 

пандемије; 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу;  

Успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије 

Успешан 

Анализа успеха и 

владања на 

тромесечјима; 

Дисциплина 

ученика на 

часовима;  

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

фебруар, март, 

јун 

Одељењски 

старешина 

Сви ученици на 

крају школске 

године имају 

позитиван успех 

и примерно 

владање  

Успешан 
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Сарадња са 

родитељима; 

Асертивна 

комуникација и 

ненасилно 

решавање 

проблема;  

Појачан васпитни 

рад 

Методе и технике 

учења; 

Друштвене 

мреже; 

Књиге, филмови, 

часописи и разни 

садржаји 

препоручени за 

слободно време; 

Празници;  

Ђачки парламент; 

Септембар, 

децембар, јануар, 

април 

Одељењски 

старешина 

Ученици 

адекватније и 

садржајније 

проводе слободно 

време 

Успешан 

Професионална 

оријентација;  

Презентација 

образовних 

профила и 

занимања;  

Тестирање 

ученика -Тест 

професионалних 

интересовања 

Јануар, фебруар, 

март, април, мај, 

јун 

Одељењски 

старешина, 

педагог 

Сви ученици 

уписали средњу 

школу у првом 

кругу; 14 ученика 

по првој жељи, а 

два ученика по 

другој жељи 

Веома успешан  

Припрема за 

пробни завршни 

и завршни испит; 

Радионица – Под 

притиском; 

Пријемни испити 

за 

специјализоване 

средње школе; 

Анализа пробног 

завршног и 

завршног испита; 

Фебруар, март, 

април, мај, јун 

Одељењски 

старешина 

Сви ученици су 

постигли бољи 

успех на 

завршном испиту 

у односу на 

пробни завршни 

испит на сва три 

теста 

Веома успешан 

Другарско вече;  

Матурско вече 

јун  Одељењски 

старешина, 

педагог 

Другарско и 

матурско вече 

протекло по 

договору, без 

проблема и 

инцидената 

Веома успешан 

Положај 

појединца у 

одељењској 

заједници; Како 

постићи жељени 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Сви ученици 

завршили разред 

са успехом који 

су очекивали и 

којим су 

задовољни; 

Успешан 
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успех на крају 

школске године 

Сташа 

Кузељевић-

Ученик 

генерације; 

Урош 

Мишковић-

кандидат за 

спортисту 

генерације 

Сређивање 

педагошке 

документације 

Јун, јул Одељењски 

старешина 

Попуњена 

педагошка 

документација 

Успешан 

Подносилац извештаја: Маја Станковић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 8/3 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Мирјана Смоловић Професор српског језика и 

књижевности 

Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадници у реализацији плана: Небојша Тодоровић, одељењски старешина VIII1 и Maja 

Станковић, одељењски старешина VIII2 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Правила 

понашања у 

Школи и 

Правилник о 

васпитно-

дисциплинској 

одговорности 

ученика 

(Не)дисциплина 

на часу 

Насиље у школи 

и ван ње 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Свест о 

правилима 

понашања у 

Школи, 

познавање 

садржаја 

Правилника,  

Одељењски 

старешина 
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Успех на крају 

првог тромесечја 

Анализа успеха 

на крају првог 

полугодишта 

Анализа успеха 

на крају трећег 

тромесечја 

Како побољшати 

успех за крај 

школске године 

Успех на крају 

године  

октобар,  

децембар, 

април,  

јун 

(на крају сваког 

класификационог 

периода) 

 

Одељењски 

старешина 

Висок проценат 

позитивног 

успеха,  

примерно 

владање имају 

сви ученици,  

Одељењски 

старешина, 

директор, педагог, 

Одељењско веће 

VIII разреда 

Информације 

везане за почетак 

школске године 

и избор 

руководства ОЗ. 

Изграђивање 

свести о 

припадању 

школи и 

идентитет школе 

Развијање 

толеранције 

према разликама 

(мишљења, 

ставови, навике) 

Шта је за вас 

проблем и 

конструктивно 

решење? 

Ненасилна 

комуникација 

Како бих 

насликао своје 

емоције 

септембар - 

фебруар  

Одељењски 

старешина 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

препознавање 

идентитета 

Школе, 

толерисање 

различитости, 

служење 

ненасилном 

комуникацијом и 

препознавање 

својих и туђих 

емоција 

Одељењски 

старешина,директо

р, педагог, 

Одељењско веће 

VIII разреда 

Избор ученика за 

Ученички 

парламент 

Извештај рада 

Ученичког 

парламента 

септембар,  

 

јун 

Одељењски 

старешина 

Учешће у раду 

Ученичког 

парламента са 

правима и 

дужности 

ученика у њему. 

Одељењски 

старешина 

Упознајем самог 

себе – 

професионална 

оријентација 

Моја 

интересовања – 

ПО 

Волео бих да 

сам... – ПО 

Предности и 

недостаци мог 

Током школске 

године 

Одељењски 

старешина 

Размишљање о 

професионалној 

оријентацији, 

реално 

сагледава-ње 

себе, својих 

спсобности и 

могућ-ности и на 

основу тога 

озбиљно 

промишљање 

Одељењски 

старешина 
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жељеног 

занимања –ПО 

Информишем се 

о средњој школи 

– ПО 

Предмети од 

значаја за 

уписивање у 

средњу школу – 

ПО 

Ја за десет 

година – ПО 

свог будућег 

занимања. Што 

боље упознава-

ње различитих 

занимања кроз 

посете стручним 

школама. 

Обележавање 

школске славе 

Светог Саве 

Опустимо се уз 

квалитетну 

музику и добру 

књигу 

Обележавање 

Дана Школе 

Организација 

матуре 

јануар, 

фебруар, 

март, 

мај 

Одељењски 

старешина 

Активно 

учествовање у 

ваннаставним 

активностима, 

како у школи, 

тако и ван ње. 

Одељењски 

старешина 

Репродуктивно 

здравље 

Болести 

зависности 

Спорт као 

предуслов 

здравог живота 

Како треба да се 

понашамо према 

животној 

средини 

Током школске 

године 

Одељењски 

старешина 

Правилно 

разумевање 

пубертета, свих 

добрих али и 

потенцијално 

лоших страна 

које носи. 

Прихватање 

спорта као 

регулатора 

здравог живота. 

Схватање значаја 

очувања 

животне 

средине, како 

теоријски, тако и 

практично. 

Усвајање 

правилног 

односа према 

рециклажним 

материјалима. 

 

 

АКТИВНОСТИ/САДРЖАЈИ  КОЈИ 

НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ НИСУ 

РЕАЛИЗОВАНИ 

Излети, посете Пандемија 

Подносилац извештаја: Мирјана Смоловић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ I и IV РАЗРЕДА 

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Јасна Мирковић Дефектолог-олигофренолог Члан Тима за инклузију 

2. Милкица Марјановић Дефектолог-олигофренолог Члан Тима за инклузију 

3. Валентина Савић 

Радовић 

Дефектолог Кординатор Тима за 

инклузију 

4. Неда Аћимовић Дефектолог Члан Тима за инклузију 

5. Надица Живковић Дефектолог-олигофренолог Члан Тима за инклузију 

 Јелена Павловић Дефектолог Члан Тима за инклузију 

Председник Већа 

дефектолога 

 

Сарадници у реализацији плана: вероучитељ Јован Новитовић, наставница ликовне 

културе Мира Лукић, наставници физичког васпитања Бранко јовановић и Весна 

Ивановић 

Делокруг рада: Рад у Одељењима ученика са сметњама у развоју 

Циљеви рада: 

-Унапређење вештина и знања и промоција свеобухватног развоја деце. Пружити 

одговарајуће прилике за учење према индивидуалним могућностима 

-Јачати капацитете особа са потешкоћама у развоју, превазилажење баријера, јачати 

поштовање себе и омогућавати да деца успевају да остваре аутономију 

-Развијање когнитивних, језичких, моторних, емоционално-социјалних вештина и знања 

-Подстицање учешћа у рад, сарадњу међу ученицима, подстицати солидарност, 

самосталност, креативност 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и 

шта доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Рад са 

ученицима 

Рад на стицање 

различитих 

знања и вештина 

Током године Дефектолог, 

ученици, 

родитељи 

Усвојена знања 

и вештине 

делимична 

Рад са 

родитељима 

Родитељски 

састанци 

На 

класификационим 

периодима 

Дефектолог, 

родитељ 

Редован долазак успешна 
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Сарадња са 

родитељима 

Свакодневно Дефектолог, 

родитељ 

Успешно 

решавање 

различитих 

недоумица, 

проблема 

успешна 

Сарадња са 

Министарством 

животне средине 

септембар Представници 

министарства 

животне 

средине 

Добијени 

едукативни 

материјали за 

рад 

успешна 

Припреме и 

изложбе 

поводом 

различитих 

догађаја и 

обележавања 

различитих 

датума(Дан 

хендикепа, Нова 

година, 8.март, 

Ускрс 

Током године Дефектолог, 

ученици, 

родитељи 

Боља 

организација 

ученика у 

слободном 

времену, и 

учењу кроз 

различите 

активности 

успешна 

Сарадња са 

школском 

библиотеком и 

школским 

библиотекаром 

Април 

Поводом дана 

рођења 

шпанског писца 

Сервантеса 

Мигела 

Дефектолог, 

ученици, 

школска 

библиотекарка 

Стицање знања, 

и квалитетније 

повезивање 

различитих 

садржаја кроз 

различите 

активности 

успешно 

Уређење једног 

дела школског 

дворишта 

Садња сезонског 

цвећа 

Мај-јун Дефектолог, 

ученици, 

родитељи 

Учење за 

квалитетније и 

сврсисходније 

коришћење 

слободног 

времена 

успешно 

Излети на 

Градац 

Одлазак у 

манастир 

Каона,и 

излетиште 

Бранковина 

јун Дефектолог, 

ученици, 

вероучитељ, 

родитељи 

Подносилац извештаја:                                                                                                                                                                                                                                    

Јасна Мирковић,наставник-дефектолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 2. И 3. РАЗРЕДА 

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Милкица Марјановић Дипл. дефектолог- 

олигофренолог 

Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадник у реализацији плана: Јован Новитовић, професор верске наставе 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

обавезама у 

комбинованом 

одељењу 2. и 3. 

разреда. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха и рад 

ученика по 

индивидуалном 

образовнпм 

плану и програму 

са измењеним 

стандардима; 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 
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примерно 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима који 

је свакодневан 

Крај првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Добро су 

припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху у првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

су имали сви 

ученици, 3 

ученика 2. 

разреда и 2 

ученика 3. 

разреда, увек 

може боље 

Одељењски 

старешина 

Недељне 

радионице 

септембар- јун Одељењски 

старешина 

Радионице су се 

реализовале 

једном недељно, 

а имале су за циљ 

отклањање или 

ублажавање 

дисхармоније на 

основу 

дефектолошке 

процене и плана 

третмана 

Одељењски 

старешина 

Срећан 8. март март Одељењски 

старешина 

Израда честитки 

мамам и бакама 

поводом Дана 

жена 

Одељењски 

старешина 

Добродошлица 

пролећу 

април Одељењски 

старешина 

Украшаваље 

учионица, 

ходника и паноа 

са мотивима 

пролећа 

Одељењски 

старешина 

С природом на ти април, мај, јун Одељењски 

старешина 

Шетње по 

парковима и 

дечјим спортским 

игралиштима 

Одељењски 

старешина 

Добродошлица 

лету 

јун Одељењски 

старешина 

Уређивање 

школских 

просторија са 

мотивима лета 

Одељењски 

старешина 
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Крај другог 

полугодишта 

јун Одељењски 

старешина 

Анализа 

позитивног 

успеха на крају 

другог 

полугодишта 

Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 

 Одељењски 

старешина, 

педагог 

Подносилац извештаја: Милкица Марјановић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 5. РАЗРЕДА – ОДЕЉЕЊЕ 

УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Чланови разредног актива  

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Надица Живановић Дипломирани дефектолог Одељењски старешина 

 

Сарадници у реализацији плана: Биљана Вукашиновић, педагог школе 

Делокруг рада: породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена, 

здравље... 

Циљеви рада: Подстицање на сарадњу и дружење међу ученицима; Правила понашања 

у групи, друштву или школи; Развијање љубави према другу/другарици; Стицање знања 

о здравим стиловима живота; Унапређивање хигијенских услова. 

 

РЕАЛИЗОВАН

И САДРЖАЈИ 

/АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије.  

Правила 

понашања у 

школи. 

Упознавање и 

представљање 

правила лепог 

понашања. 

Обележавање 

Дана озона 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије,  

Усвојена правила 

понашања 

Израђен плакат за 

одељењска 

правила 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 
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“Зашто се тучемо, 

називамо ружним 

речима” 

Права и обавезе 

ученика. 

Обележавање 

Дечје недеље. 

“Какав успех 

постижемо у 

школи?“ 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Учешће 

наликовном 

конкурсу 

поводом Дечје 

недеље 

Постизање 

позитивног 

успеха и 

примерно 

владање 

Остварен је 

интензиван 

контакт са 

родитељима 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

“Постоје ли 

разлике у игри 

дечака и 

девојчица“? 

Зимске игре и 

спортови. 

Обележавање 

Дана хендикепа. 

Организовање 

новогодишњег 

базара. 

децембар Одељењски 

старешина 

Ученици 

израдили плакат 

за Дан хендикепа 

Игре без граница 

Организован 

базар 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

Обележавање 

Светог Саве. 

јануар Одељењски 

старешина 

Изложба радова о 

Светом Сави 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

Лична хигијена, 

хигијена 

простора и 

околине. 

Правила здраве 

исхране. 

Опасност од 

непосредне 

употребе воде, 

ватре, струје и 

плина. 

фебруар Одељењски 

старешина 

Израђена 

пирамида 

исхране 

Изложба дечјих 

радова 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

Бонтон - “Није 

тешко бити фин“. 

Дан школе. 

Дан жена – 8. 

март. 

март Одељењски 

старешина 

Плакат о лепом 

понашању 

Радионица 

поводом 8. марта 

 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 
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“Како се 

дружимо у 

породици?“ 

Моја 

задовољства. 

Дан књиге у 

библиотеци. 

Ускрс 

април Одељењски 

старешина 

Реализована 

радионица 

“Замена улога у 

породици“ 

Ученици 

израдили књигу. 

Игре ситуације 

Ускршњи базар 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

Подршка 

ученицима у 

учењу. 

Излет. 

„Садили смо 

цвеће“ – уређење 

школског 

простора. 

„Мој распуст“. 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор са 

ученицима о 

методама 

успешнијег 

учења 

Организован 

излет 

Разговор о томе 

шта је за ученике 

лепо проведен 

распуст 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 

Подносилац извештаја: Надица Живановић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 6. РАЗРЕДА– ОДЕЉЕЊЕ 

УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Валентина Савић 

Радовић 

Дипломирани дефектолог Одељењски старешина 

 

Сарадници у реализацији плана:Биљана Вукашиновић, педагог школе 

Делокруг рада:породица и школа, дружење и прославе празника, исхрана, хигијена, 

здравље... 

Циљеви рада:Подстицање на сарадњу и дружење међу ученицима; Правила понашања 

у групи, друштву или школи; Развијање љубави према другу/другарици; Стицање знања 

о здравим стиловима живота; Унапређивање хигијенских услова. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије.  

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије,  

Усвојена правила 

понашања 

У првом и другом 

полугодишту су 

веома успешно 

организоване 

планиране 

активности; 



286 

 

Правила 

понашања у 

школи. 

Упознавање и 

представљање 

правила лепог 

понашања. 

Обележавање 

Дана озона 

“Зашто се тучемо, 

називамо ружним 

речима” 

Израђен плакат за 

одељењска 

правила 

Права и обавезе 

ученика. 

Обележавање 

Дечје недеље. 

“Какав успех 

постижемо у 

школи?“ 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Учешће 

наликовном 

конкурсу 

поводом Дечје 

недеље 

Постизање 

позитивног 

успеха и 

примерно 

владање 

Остварен је 

интензиван 

контакт са 

родитељима 

“Постоје ли 

разлике у игри 

дечака и 

девојчица“? 

Зимске игре и 

спортови. 

Обележавање 

Дана хендикепа. 

Организовање 

новогодишњег 

базара. 

децембар Одељењски 

старешина 

Ученици 

израдили плакат 

за Дан хендикепа 

Игре без граница 

Организован 

базар 

Обележавање 

Светог Саве. 

јануар Одељењски 

старешина 

Изложба радова о 

Светом Сави 

Лична хигијена, 

хигијена 

простора и 

околине. 

Правила здраве 

исхране. 

Опасност од 

непосредне 

употребе воде, 

ватре, струје и 

плина. 

фебруар Одељењски 

старешина 

Израђена 

пирамида 

исхране 

Изложба дечјих 

радова 

Бонтон - “Није 

тешко бити фин“. 

Дан школе. 

март Одељењски 

старешина 

Плакат о лепом 

понашању 

Радионица 

поводом 8. марта 
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Дан жена – 8. 

март. 

 

“Како се 

дружимо у 

породици?“ 

Моја 

задовољства. 

Дан књиге у 

библиотеци. 

Ускрс 

април Одељењски 

старешина 

Реализована 

радионица 

“Замена улога у 

породици“ 

Ученици 

израдили књигу. 

Игре ситуације 

Ускршњи базар 

Подршка 

ученицима у 

учењу. 

Излет. 

„Садили смо 

цвеће“ – уређење 

школског 

простора. 

„Мој распуст“. 

мај, јун Одељењски 

старешина 

Разговор са 

ученицима о 

методама 

успешнијег 

учења 

Организован 

излет 

Разговор о томе 

шта је за ученике 

лепо проведен 

распуст 

Подносилац извештаја:Валентина Савић Радовић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА ОДЕЉЕЊА 

УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

Чланови разредног актива 

Р.Б. Име презиме Занимање Функција у активу 

1. Неда Аћимовић Мастер дефектолог Одељењски старешина 

2. Биљана Вукашиновић Педагог Стручни сарадник 

 

Сарадник у реализацији плана: Јован Новитовић, професор верске наставе, Мирјана 

Лукић, професор ликовне културе и Бранко Јовановић, професор физичког васпитања. 

Делокруг рада: Одељењска заједница 

Циљеви рада: Унапређење васпитног рада у одељењској заједници. Превазилажење 

проблема у учењу и постизању резултата у складу са максималним потенцијалом сваког 

ученика. 

РЕАЛИЗОВАНИ 

САДРЖАЈИ/ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

ИСХОДИ/ 

ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЕШНОСТИ 

(шта је 

постигнуто и шта 

доказује 

успешност) 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

ОД СТРАНЕ 

ТИМА ИЛИ 

ОСОБЕ 

ЗАДУЖЕНЕ ЗА 

ЕВАЛУАЦИЈУ 

Упознавање 

ученика са свим 

видовима рада и 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Добра 

организација 

ученика у учењу 

Одељењски 

старешина 
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обавезама у 7. 

разреду. 

Пандемија и 

прилагођавање 

понашања 

условима 

пандемије. Како 

учити и 

користити 

слободно време. 

Упућивање у 

технике учења 

и слободном 

времену, 

успешно 

прилагођавање 

условима 

пандемије, 

примена нових 

техника у учењу 

Анализа успеха 

на првом 

тромесечју, 

владање, односи 

у одељењу, 

контакт са 

родитељима, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Октобар, 

новембар 

Одељењски 

старешина 

Постизање 

позитивног 

успеха и рад 

ученика по 

индивидуалном 

образовнпм 

плану и програму 

са измењеним 

стандардима; 

примерно 

владање имају 

сви ученици, 

односи у 

одељењу су 

добри, остварен 

је интензиван 

контакт са 

родитељима који 

је свакодневан 

Одељењски 

старешина, 

чланови 

одељењског већа, 

стручни сарадник 

Крај првог 

полугодишта 

децембар Одељењски 

старешина 

Анализиран је 

постигнути успех 

Одељењски 

старешина 

Обележавање 

Светог Саве 

јануар Одељењски 

старешина 

Добро су 

припремљени 

радови за 

обележавање 

Светог Саве 

Одељењски 

старешина 

Анализа успеха 

првог 

полугодишта, 

сваки ученик 

износи утиске о 

постигнутом 

успеху у првом 

полугодишту 

фебруар Одељењски 

старешина 

Позитиван успех 

су имали свих 5 

ученика седмог 

разреда 

Одељењски 

старешина 

Недељне 

радионице 

септембар- јун Одељењски 

старешина 

Радионице су се 

реализовале 

једном недељно, 

а имале су за циљ 

отклањање или 

ублажавање 

дисхармоније на 

Одељењски 

старешина 
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основу 

дефектолошке 

процене и плана 

третмана 

Срећан 8. март март Одељењски 

старешина 

Израда честитки 

мамам и бакама 

поводом Дана 

жена 

Одељењски 

старешина 

Добродошлица 

пролећу 

април Одељењски 

старешина 

Украшаваље 

учионица, 

ходника и паноа 

са мотивима 

пролећа 

Одељењски 

старешина 

С природом на ти април, мај, јун Одељењски 

старешина 

Шетње по 

парковима и 

дечјим спортским 

игралиштима 

Одељењски 

старешина 

Добродошлица 

лету 

јун Одељењски 

старешина 

Уређивање 

школских 

просторија са 

мотивима лета 

Одељењски 

старешина 

Крај другог 

полугодишта 

јун Одељењски 

старешина 

Анализа 

позитивног 

успеха на крају 

другог 

полугодишта 

Одељењски 

старешина 

Сређивање 

педагошке 

документације 

јун Одељењски 

старешина 

 Одељењски 

старешина, 

педагог 

Подносилац извештаја: Неда Аћимовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 

Задатак Ученичког парламента је давање мишљења и предлога стручним органима, 

школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, 

годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаствним 

активностима, обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово 

школовање, подстицање толеранције, активизма и креативности код ученика. 

 

Чланови Ученичког парламента:  

Редни број Име и презиме Функција у тиму 

1. Оливера Продановић, наставник шпанског језика  Координатор 

2.  Лазар Петровић VIII3 Председник 

3.  Софија Миловановић VII3 Заменик 

4.  Нађа Косић VIII1 Члан 

5.  Ана Вилотијевић VIII1 Члан 

7.  Николина Павловић VIII2 Члан 

8.  Анђела Анђелковић VIII2 Члан 

9.  Емилија Аћимовић VIII3  Члан 
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10.  Матеја Андрић VII1 Члан 

11.  Филип Марковић VII1 Члан 

12.  Неда Сандић VII2  Члан 

13. Ирис Тешић VII2 Члан 

13.  Вања Танасијевић VII3 Члан 

  

Реализовани садржаји 

/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Формирање Ученичког 

парламента 

Усвајање предлога плана 

рада тима 

Избор председника и 

заменика Парламента 

Разматрање Извештаја о 

реализацији школског 

програма и Извештаја о 

самовредновању 

Представљање 

Годишњег плана рада 

Школе, Школског 

развојног плана и 

Школског програма 

Предлози чланова 

Парламента за чланове 

Актива и Тимова Школе. 

септембар Чланови 

Ученичког 

парламента 

 

Ученици су 

упознати са 

најважнијим 

актима Школе 

и са планом 

рада 

Парламента за 

ову школску 

годину 

Веома 

успешно 

Понашање у школи и 

безбедност 

Током године Чланови 

Ученичког 

парламента 

Разговор о 

проблемима у 

Школи и 

предлози за 

побољшање. 

 

Обележавање 

међународно признатих 

датума 

Током године Чланови 

Ученичког 

парламента 

Дан 

толеранције – 

радионица, 

анкета. 

Успешно 

Хуманитарне акције Током године Чланови 

Ученичког 

парламента 

Прикупљање 

средстава за 

бившег ученика 

школе  

Успешно 

Учење и настава, 

Професионална 

оријентација 

Током године Чланови 

Ученичког 

парламента 

Разговор о 

постигнутом 

успеху, 

предлози за 

побољшање и 

нове технике 

учења. 

Предности и 

тешкоће током 

онлајн наставе 

Анализа 

Пробног 

Веома 

успешно 
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заврпног 

испита 

Ученици имају 

сазнања о 

различитим 

могућностима 

које им могу 

помоћи у 

избору средње 

школе (огласна 

табла са свим 

информацијама 

око уписа, 

семинари, 

разговори са 

педагогом, 

разредним 

старешином, 

сајтови за 

припрему 

завршног 

испита) 

Тестови 

професионалне 

оријентације  

Културне активности 

Током године Чланови 

Ученичког 

парламента 

Организација 

матурске 

свечаности 

Веома 

успешно 

Извештај о раду 

полугодишњи и 

годишњи  

јануар, јун Чланови 

Ученичког 

парламента 

Већина 

планираних 

активности је 

реализована 

 

 

Активности/садржаји  који нису 

реализовани 

Разлози због којих нису реализовани 

Прослава Светог Саве  Пандемија 

 

Начин праћења:  Записник Парламента,  Е дневник, Сајт и фб школе,  

Закључак: Сви чланови Ученичког парламента учествовали су у активностима које су 

предвиђене Планом рада. На крају ове школске године анализиран је рад Ученичког 

парламента и ученици су задовољни реализацијом. Ученици су обећали да ће се и 

наредне године трудити да осмисле и реализују још активности у оквиру Ученичког 

парламента, нарочито на плану уређења Школе, у културним и хуманитарним акцијама. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

Чланови : 

Редни 

број 

Име и презиме Функција у тиму 

1. Биљана Сеничић члан 

2. Славица Глишовић члан 

 

Реализовани 

садржаји/активности 

Време 

реализације 

Носиоци Исходи 

 

Оцена 

успешности 

Вођење педагошке 

документације 

Писање годишњих и 

оперативних планова 

усмерених на исходе 

Упис ученика у продужени  

боравак 

 

Формирање спискова 

ученика по групама ( 

запрви и други разред)  

Прилагођавање планова 

рада и активности мерама 

прописаним због 

пандемије 

 

Организација рада у 

Продуженом боравку 

-Дневни и недељни 

распоред активности 

Обавезне активности у 

Боравку 

-Израда домаћих задатака 

-Додатна вежбања 

Слободне активности у 

Боравку 

-Мала школа великих 

ствари 

-Оловка пише срцем 

-Језичка радионица 

-Шарам-стварам 

-Певам, плешем, глумим,... 

-Игре без граница 

Факултативне активности 

у Боравку 

-Активности по избору 

ученика 

Током 

године 

 

 

Септембар 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две 

активности 

недељно 

 

 

 

свакодневно 

Учитељице 

које раде у 

Боравку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увид у 

дневник 

васпитно –

образовног 

рада у 

Продуженом 

боравку 

извештаје и 

школску 

документацију 

Благовремено и 

на време 

планиране 

активности и 

вођена 

педагошка 

евидениција и 

документација 

(100%) 
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Организација рада у 

Продуженом боравку 

Организација наставе и 

израда распореда часова 

Организација рада у 

условима пандемије 

корона вируса 

Организовање и 

одржавање састанака са 

Активом 1, и 2. разреда 

Сарадња са  

-наставницима разредне 

наставе, 

-дефектолозима 

- стручном службом 

Школе 

- школским стоматологом 

-библиотекаром 

-наставницима физичке 

културе 

 

Уређење школског и 

радног простора 

 

Пројекти и пројектне 

активности 

Хуманитарне активности 

Сарадња са Превентивном 

службом Дома здравља у 

Ваљеву 

Током 

године 

према плану 

Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

предвиђени 

планом 

Увид у 

дневник 

васпитно –

образовног 

рада у 

Продуженом 

боравку 

извештаје и 

школску 

документацију 

Све планиране 

активности су 

реализоване 

(100%) 

Сарадња са родитељима 

Одржавање родитељских 

састанака 

Учешће родитеља у 

пројектној настави 

Упис ученика у продужени 

боравак 

Одржавање културних 

активности за родитеље 

Индивидуални разговори 

са родитељима ученика 

Током 

године 

Учитељице 

у Боравку 

Увид у 

записнике, 

дневник рада 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Неке  

активности нису 

реализоване   на 

планирани 

начин због  

пандемије 

 

Унапређивање рада и 

наставног процеса 

Примена нових метода и 

облика рада (ИКТ и 

пројектна настава) 

Коришћење постојеће дечје 

штампе и часописа 

Изборни предмети-

организација рада и 

праћење 

Планирање и организовање 

тематских дана 

Током 

године 

Учитељице 

у Боравку и 

актив 1, и 2. 

разреда 

Извештаји и 

фотографије 

 

 

 

 

 

 

Ликовне 

активности 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих 

чланова  



294 

 

Сарадња и учешће у 

пројектима Школе 

Планирање  и реализација 

еколошких акција, излета, 

културних и спортских 

активности 

Активности у природи 

 Учешће Боравка у 

планирању и реализација 

излета са ученицима 1. 

разреда 

Мај, 2022. Чланови 

Већа првог 

разреда и 

учитељице 

у Боравку 

Бележница и 

фотографије 

Реализован 

излет на Пећину 

у оквиру 

пројекта “С 

природом на  

ти” 

Еколошке активности 

Прикупљање рециклажног 

материјала (папира, 

чепова, лименки...) 

Посете, излети и еколошки 

усмерене активности у 

околини кроз пројектну 

наставу у складу са 

Школским развојним 

планом 

Израда еколошких паноа 

Уређење школског 

дворишта и радног 

простора 

Обележавање значајних 

датума поводом заштите и 

очувања животне средине 

Током 

године  

Учитељице 

у боравку и 

актив 1. И 

2. разреда 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе); 

Све активности 

су реализоване у 

складу са 

могућностима 

ученика и 

Школе 

Културне активности 

Обележавање Дечје недеље 

и реализација предвиђених 

активности 

Приредбе, представе,   и 

друге културне активности 

Читалачки дан и 

подстицање читалачких 

активности 

Обележавање Светог Саве 

и Дана школе 

Посета позоришним 

представама 

Припремање приредбе у 

оквиру Боравка 

Током 

године  

Чланови 

Већа првог 

разреда и 

сарадници 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Школе и сајт 

Школе 

Израда паноа 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 

Спортске активности 

Организација и 

реализација спортског дана 

Учешће ученика на кросу 

Припрема и учешће на 

Дечјој олимпијади на 

нивоу града (Мале 

олимпијске игре) 

Спортски сусрети у школи 

Април, мај, 

јун, 2022. 

Чланови 

Већа 

1.разреда и 

сарадници 

(предметни 

наставници) 

Увид у 

записнике, 

електронски 

дневник, 

извештаје и 

школску 

документацију 

(фејсбук 

страница 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 



295 

 

Школе и сајт 

Школе 

Такмичења 

Планирање и учешће на 

ликовним и литерарним 

конкурсима 

 

Током 

године 

Сви 

наставни 

радници 

Школе 

Извештаји са 

састанака 

Већа 1.разреда 

и остали 

извештаји у 

електронском 

дневнику 

Све планирано 

је и успешно 

реализовано 

кроз сарадњу и 

активности свих 

чланова Већа и 

сарадника у 

Школи 

Учитељице у Продуженом боравку 

                                                                                          Биљана Сеничић 

                                                                                          Славица Глишовић                                                             

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

У оквиру акционог плана стручног Тима самовредновања и вредновања рада школе за 

школску 2021/2022. годину су спроведене следеће активности: 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада Школе 

Реализован је Развојни план школе са планом који је прописало Министарство просвете, 

науке и технолошког развоје у складу са препорукама везано за пандемију ковид 19. 

Реализација плана и писање извештаја свих органа школе, тимова, актива, стручних 

сарадника, евалуација за ученике који раде по ИОП-у. 

Анализа остварености школског програма у свим класификационим периодима. 

Анализа резултата постигнутих учешћем у разним пројектима. 

Анализа резултата са завршног испита. 

1.1.2. У изради Развоjног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заjедница).  

Развојним планом предвиђене су бројне активности којима се побољшавају услови рада 

и подиже квалитет наставе и резултати учења које за крајњи циљ имају повећање броја 

уписаних ученика са целе територије града. У том смислу предвиђене су и активности 

за промоцију спроведених акција и постигнутих резултата. Дакле, важан развојни циљ 

нашег плана је повећање броја уписане деце у нашу школу. Део проблема биће решен 

ако се у потпуности реши упис све ромске деце са наше територије као и њихово редовно 

похађање наставе до краја 8.разреда. 

Развојним планом предвиђен је циљ заштите деце од злостављања и занемаривања. С 

тим у вези предвиђене су активности које обезбеђују заштиту права све деце. 

У контексту реализације наведених циљева подразумевају се и активности предвиђене 

Акционим планом за унапређивање рада са децом ромске популације. 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметих и предметних компетенциjа.  
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Побољшање услова за укључивање и задржавање ромске деце у систему редовног 

образовања.  

Идентификација ученика који нередовно похађају наставу, проналажење и отклањање 

узрока. 

Идентификација ученика који имају проблеме у учењу и понашању и рад са њима 

(допунски и диференцирани рад, помоћ у изради домаћих задатака). Првенствено из 

српског језика и математике. 

Формирати групе према типу потешкоћа, направити поделу задужења са наставницима 

и утврдити распоред рада са сваким учеником. 

Рад са ОЗ у циљу оспособљавања деце за толеранцију, за препознавање стереотипа и 

предрасуда у мишљењу за ненасилно решавање конфликтних ситуација. 

Организовање акције прикупљања неопходне помоћи сиромашним породицама. 

Унапредити сарадњу са родитељима ромске деце. 

Организовање рада ромског асистента, као споне између школе и породице како би се 

повећала мотивација и деце и родитеља за образовањем. 

Обезбедити предуслове за редовно школовање: превоз, прибор, уџбеници, исхрана, по 

могућству и одећа, излети, екскурзије и друга школска плаћања. 

Преко асистената обезбедити помоћ у учењу и код куће. 

Обезбеђење простора и услова за одвијање предшколског програма за све ученике 

ромске популације. 

Укључити, у складу са заинтересованошћу родитеља ромске деце, у школске органе 

представнике ромске популације. 

Школа  редовно сарађује са надлежним Министарством и свим институцијама и НВО 

које се баве образовањем и заштитом права мањина. 

1.3.1.Наставници користе међупредметне и предметне компетенциjе и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.  

Током школске године Тим за предметне компетенције је спровео велики број трибина, 

предавања и спровео посете у средњим школама за ученике осмог разреда са циљем да 

се што боље информишу о могућностима и изборима средњих школа. 

Детаљни подаци су садржани у записницима састанака Тима за међупредметне 

компетенције и извештају Тима, као и у записима у Ес дневнику. 

1.3.2.У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве 

су методе и технике коjима jе планирано активно учешће ученика на часу 

Кроз примере добре праксе, планове и припреме, као и релизација часова примењујући 

различите методе, технике, учешће у пројектима, коришћење дигиталних средстава 

моше се закључити да су ученици веома укључени, активни и веома заинтересовани за 

иновације у настави, а све са циљем побољшања образовно – васпитног рада. 

Докази се могу видети на сајту школе, ,Предивне новости”, фејсбук школе, признањима 

које је школа добила - ,,Дигитална школа”, постигнућима на такмичењима, добро 

спровођена онлајн настава, када је то било неопходно, као и aнализа спроведених анкете 

за ученикe. 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

2.2  Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика    

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.  

Редовно вођење педагошке документације. 

Израда планова, евалуација, редовно вођење документације и писање извештаја за 

ученике који раде по ИОП-у - доказ - школска документација 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика.  

Током школске 2021/2022. године наставни планови су били прилагођени наоснову 

предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са 

епидемиолошком ситуацијом Ковид 19. 

Сваком ученику, коме је било неопходно организовати наставу на даљину је прилагођен 

наставни план и програм, начин оцењивања и тестирања у складу са прописима и 

могућностима сваког ученика. 

Методе и технике учења 

https://docs.google.com/document/d/1F2oyI8boKDczNZHGsZni6Ed7Y7ckwZzc/edit?usp=s

haring&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

2.4 Поступци вредновања су у функциjи даљег учења  

2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.  

Сваки ушеник добија повратни информацију о својим оценама, начину и критеријуму 

вредновања што се може видети и у анкети која следи. 

2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о 

њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.  

2.5 Сваки ученик има прилику да буде успешан.  

2.5.2 Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна постигнућа.  

Ученици су укључени у многе истраживачке радове, прављење презентација, писање 

есеја, учешће на конкурсима (ликовним, литерарним, музичким…), учешће на свим 

такмичењима у свим областима, укључивање дигитализације у наставни процес у свим 

наставним садржајима што је показало и добијање звања ,,Дигитална школа” 

2.5.5 Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 

погледу успеха. 

Самом припремом за такмичења, праћењем напредовања и показаним успесима 

наставници подржавају ученика и развијају код њих мотивацију за даљи рад. 

Докази: Сајт школе, фејсбук школе, Записници са Тимова, ,,Љубичаста свеска”, 

,,Предивне новости”, Летопис Школе, медијска заступљеност и похвале, као и признања 

која је школа добила. 
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Анкета: Листа снимања атмосфере у учионици 

Графички приказ анализе се налази у свесци записника Тима за самовредновање и на 

следећем линку. 

Линк са анализом анкете: 

https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/

edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV

5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP

70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08

R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/f

orms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://d

ocs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp

=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334U

El66nQ/edit?usp=sharing 

 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.  

Извештај годишњег тестирања ученика IV и VII разреда: 

https://docs.google.com/document/d/1Y6XXlBP35d1_lfJIrDNWb7nzbc7uZaqg/edit?usp=sha

ring&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

Резултати годишњег тестирања ученика IV разреда: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141AVL-

gS2aZB_YPSBeaoaHEk_GUB7wfT/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtp

of=true&sd=true 

Резултати годишњег тестирања ученика VII разреда: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS8Hco0ENvg1jceZ0CvwJoiHPSaEptf9/edit?usp=s

haring&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике 

су на нивоу или изнад нивоа републичког просека  

3.1.5.Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа 

републичког просека  

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима  

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.  

Анализа анкете о насиљу: спровела педагог Школе Биљана Вукашиновић 

https://docs.google.com/document/d/1mYptqSGQqi1gsKU3qW3-

BlSJ_vivPNeh/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/forms/d/1qTXf08R6p29Up3mIRP70Crezb1eX6CV5F334UEl66nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y6XXlBP35d1_lfJIrDNWb7nzbc7uZaqg/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Y6XXlBP35d1_lfJIrDNWb7nzbc7uZaqg/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141AVL-gS2aZB_YPSBeaoaHEk_GUB7wfT/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141AVL-gS2aZB_YPSBeaoaHEk_GUB7wfT/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141AVL-gS2aZB_YPSBeaoaHEk_GUB7wfT/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS8Hco0ENvg1jceZ0CvwJoiHPSaEptf9/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS8Hco0ENvg1jceZ0CvwJoiHPSaEptf9/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mYptqSGQqi1gsKU3qW3-BlSJ_vivPNeh/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mYptqSGQqi1gsKU3qW3-BlSJ_vivPNeh/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
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Анализа анкете о дискриминацији: спровела педагог школе Биљана Вукашиновић 

https://docs.google.com/document/d/1IAB9f22hkjC1ANVQuB-I0BWlP3-

F6JVj/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

Анализа анкете оговарање: спровела педагог школе Биљана Вукашиновић 

https://docs.google.com/document/d/1XwUrzcLV7v5LlKLclJFCl5p_G531o-Y-

/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика  

4.2.4 Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj 

ученика, односно кариjерно вођење и саветовање  

Aнализа анкете ,,Под притиском” - спровела педагог Школе Биљана Вукашиновић 

https://docs.google.com/document/d/1rnQnNuqdKmVsRD_Mx-

bzAe0oeieg8qQB/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима.  

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.  

Редовно побољшање услова за укључивање и задржавање ромске деце у систему 

редовног образовања.  

Идентификација ученика који нередовно похађају наставу, проналажење и отклањање 

узрока. 

Сваке године се врши идентификација ученика који имају проблеме у учењу и 

понашању и рад са њима (допунски и диференцирани рад, помоћ у изради домаћих 

задатака) и вошење редовне педагошке документације било да раде по ИОП-у или прате 

редовну наставу. Првенствено из српског језика и математике. 

Формиране су групе према типу потешкоћа, направити поделу задужења са 

наставницима и утврдити распоред рада са сваким учеником. 

Спроведен је редован рад са ОЗ у циљу оспособљавања деце за толеранцију, за 

препознавање стереотипа и предрасуда у мишљењу за ненасилно решавање 

конфликтних ситуација. 

Сваког месеца се спроводи хуманитарна акција ,,Друг другу”, као и организовање акције 

прикупљања неопходне помоћи сиромашним породицама. 

Од када у школи ради педагошки асистен унапређена је сарадња са родитељима ромске 

деце. 

Организовање рада ромског асистента, као споне између школе и породице како би се 

повећала мотивација и деце и родитеља за образовањем. 

Ученицима је обезбеђен предуслов за редовно школовање: превоз, прибор, уџбеници, 

исхрана, по могућству и одећа, излети, екскурзије и друга школска плаћања. 

Преко асистената обезбеђена је  помоћ у учењу и код куће. 

Сва деца ромске популације имају услове за похађање предшколског програма за све 

ученике ромске популације. 

Укључити, у складу са заинтересованошћу родитеља ромске деце, у школске органе 

представнике ромске популације. 

https://docs.google.com/document/d/1IAB9f22hkjC1ANVQuB-I0BWlP3-F6JVj/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IAB9f22hkjC1ANVQuB-I0BWlP3-F6JVj/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XwUrzcLV7v5LlKLclJFCl5p_G531o-Y-/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XwUrzcLV7v5LlKLclJFCl5p_G531o-Y-/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rnQnNuqdKmVsRD_Mx-bzAe0oeieg8qQB/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rnQnNuqdKmVsRD_Mx-bzAe0oeieg8qQB/edit?usp=sharing&ouid=117605065928413868061&rtpof=true&sd=true
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Школа  редовно сарађује са надлежним Министарством и свим институцијама и НВО 

које се баве образовањем и заштитом права мањина. 

4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

Редовно се врши вођење педагошке документације за ученике који раде по ИОП-у. 

 

ЕТОС 

5.5.Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности.  

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар иновациjа и образовне и васпитне изузетности 

у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници.  

 5.5.2. Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењаjу jе и унапређуjу.  

Тим за стручно усавршавање редовно прати, бележи и подстиче све наставнике да се 

стално унапређују, усавршавају и примене иновативне методе стечене на стручним 

скуповима, трибинама, семинарима и вебинарима у настави са циљем побољшања 

наставе и мотивације ученика за успешнији рад. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљаjу примере добре праксе 

5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 

Школска 2021/2022. година је веома значајна за напредовање, успех и понос целог 

колектива јер је добила европско признање и звање ,,Дигитална школа” међу само 20 

школа у Србији. Примерима добре праксе смо показали колико смо добри, иновативни 

и колико наши ученици и наставници користе ресурсе Школе и примењују савремена и 

дигитална средства у настави. 

У осам области које су вредноване школа је добила признање за сваку. 

Вредноване области: 

      1. Селфи школски извештај 

      2. Руковођење 

      3. Сарадња и умрежавање 

      4. Инфраструктура и опрема 

      5. Континуирани професионални развој 

      6. Настава и учење 

      7. Вредновање 

      8. Дигитална компетенција ученика 

 

Селфи извештај ,,Дигитална школа”  

https://drive.google.com/file/d/1OATzDgea6bNpnV5A9q0XngAntIvKG775/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1OATzDgea6bNpnV5A9q0XngAntIvKG775/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OATzDgea6bNpnV5A9q0XngAntIvKG775/view?usp=sharing
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Пројекат ,,Донеси свој дигитални уређај у школу” - кртак филм са реализованим 

активностима 

https://drive.google.com/file/d/14HcrdljQsxVaHpoYdviuTWw_osgrQiS-/view?usp=sharing 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.  

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 

рад.  

Током школске 2021/2022. године директор Школе председава, прати, предлаже и 

подржава рад: 

- Наставничког већа 

- Стручнихог колегијума 

- Савет родитеља 

- Школског одбора 

- Рад Тимова 

- Реализацију пројекта 

- Стручно усавршавање наставника 

- Самовредновања рада школе 

 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни 

рад предлажу мере за побољшање квалитета рада.  

Струшни сарадници и наставници планирају, учествују, прате и вреднују образовно - 

васпитни рад у Школи 

Доказ: План рада Школе, Ес дневник, Извештај рада школе, Извештаји Тимова… 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета  

План рада Тима за самовредновање. 

План самовредновања рада Школе. 

Акциони план рада. 

Извештај Тима за самовредновање. 

Извештај самовредновања рада Школе. 

Анкете и њихова анализа. 

Сајт Школе. 

Вредновање и планирање активности за наредну школску годину у зависности од 

анализе и резултата вредновања у предходној години. 

 

https://drive.google.com/file/d/14HcrdljQsxVaHpoYdviuTWw_osgrQiS-/view?usp=sharing
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6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.  

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа ученика.  

Директор развија сарадњу са свим установама, институцијама и локалном заједницом а 

све са циљем унапређивања образовно - васпитног рада и компетенције ученика. 

Нпр. - Дом здравља, Градска библиотека, градски Музеј, Црвени крст, сарадња са 

средњим школама, Спортски центар Петница, Кула Ненадовић… 

6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 

међупредметне компетенциjе.  

Школа учествује у валиком броју пројеката, организује предавања, посете а све са циљем 

што бољег развоја међупредметних компетенција коришћењем ресурса са којима 

располаже уз коришћење савремених дигиталних средстава. 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 

предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.  

Школа веома успешно развија савремене образовне тахнологије применљиве у настави 

које пружају ученицима широки дијапазам информација, могућности да учествују, 

стварају и постижу добре резултате и на такмичењима, али и на грађењу личног 

професионалног развоја. 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета.  

Родитељи су део свакодневног рада Школе, Мање су били укључени током школске 

2021/2022. због епидемиолошке ситуације у смислу већег присуства у конкретним 

активностима у школи, али су свакако дали свој допринос када год би били позвани, 

ангажовани у спровођењу било које активности. Помоћ прућају и друштвене мреже које 

доприносе лакшиј комуникацији са родитељима у периоду пандемије. 

Такође приступ ес дневнику је вид свакодневне комуникације везано за праћење 

напредовања сваког ученика. 

Сваком ученику је обезбеђена и могућност спровошена онлајн наставе, према 

могућностима и условима сваког од њих. 

6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 

компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 

Јасне процедуре омогућавају динамичан и стручан рад тимова школе и руководећих 

стручних органа. Њихов рад је увек орјентисан ка унапређивању рада Школе. Сви актери 

могу идејама и иницијативама да обогаћују школски живот и активности. 

Избор ученика и спортисте генерације се спроводе по усвојеном Правилнику. 

Ученици са одличним успехом добијају књиге, док ученик генерације добија награду 

такође утврђену Правилником Школе. 

Мотивацију запослених треба регулисати посебним Правилником о механизмима 

награђивања, подршке појединцима и групама који се истичу у свом раду, што до сада 

нисмо спровели. 
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Можемо рећи да је школска 2021/2022. година, иако под специфичним околностима 

изазваним пандемијом ковид 19 била веома успешна и да смо захваљујући тимском раду 

целог колектива спровели и вредновали рад у свим предвишеним областима, али смо 

успели да спроведемо и додатне активности које нису биле планом предвиђене као што 

је пројекат ,,Донеси свој дигитални урешај у школу”, одржавање ,,Бајковите недеље” и 

многих других активности које се могу видети на сајту школе, фејсбуку школе, кроз 

примере добре праксе, Просветном прегледу, телевизији и слично. 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

Програмирање, планирање, извештавање 

Усклађен Школски програм и Годишњи план рада тимским радом свих стручних органа 

школе, тако да  

- Садржаj кључних школских докумената одржава специфичности установе и 

услова у окружењу и 

- Планови органа, тела и тимова jасно одсликаваjу процесе рада и проjектуjу 

промене на свим нивоима деловања 

Настава и учење 

Развијане и подстицане код  ученика: 

- Опште међупредметне компетенције уз употребу информационо 

комуникационих технологија ,  

- Достизање исхода  који се односе на логичко и критичко мишљење 

- Ученици  се самостално  сналазе у свету технике, технологије и рачунарства, како 

у свакодневном животу тако и у процесу учења  коришћењем ИКТ, као обликом 

образовно васпитног рада. 

Подршка ученицима 

- Пружене разноврсне  мера за пружање подршке ученицима у учењу у условима 

пандемије Covid19 

Организација рада школе, управљање  људским и  материјалним  ресурсима 

- Ученици достигли квалитетнија постигнућа  јер наставници континуирано 

усавршавају наставу електронском комуникацијом, примењују ИКТ у настави   

примењујући успешно новостечена знања, у којима су се  стручно усавршавали.  

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ РАД  

 

У складу са Планом педагошко - инструктивног рада и Годишњим планом рада школе у 

току првог полугодишта организоване су посете часовима редовне наставе и угледним 

часовима. У току другог полугодишта планиране су посете додатним, допунским 

часовима као и часовима одељенске заједнице.  Педагог је у првом полугодишту, 

посетила укупно 23 часа од тога 3 угледна  часа. 
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Угледни часови:  

Циљеви посета су били следећи:  

1. Сагледавање примене одговарајућих дидактичко методичких решења на часу  

3. Увид у подучавање ученика различитим стратегијама учења на часу 

4. Увид у стицање знања на часу 

6. Мотивисање ученика  

7. Праћење оцењивања ученика 

8. Укључивање ученика који раде по иопу у рад  

9. Атмосфера за рад на часу 

На основу евиденције о посећеним  може се уочити следеће:  

Што се тиче услова у којима се организују часови, простор одговара захтевима 

норматива (дидактички, хигијенски и естетски). Од важнијих наставних средстава, 

наставници су користили компјутер, пројектор, штампани материјал, паное, образовне 

софтвере и друге реквизите. Анализа посећених часова од стране педагога је направљена 

на основу коришћења протокола за евалуацију наставног часа, а на основу праћења и 

процењивања часова. Сваки посећени час је у највећој мери задовољио дидактичко-

методичке критеријуме успешног часа. 

Наставници  истичу кључне појмове које ученици треба да науче, на постављена питања 

највећи број ученика је дао тачне одговоре. Приметно је да у настави доминира 

фронтални и индивидуални облик рада, на часовима су углавном примењиване вербално 

текстуалне, илустративно- демонстративне методе, мада је приметно да је све већи број 

наставника и учитеља користи методе и облике рада који су ефикаснији у односу на 

постављене циљеве часа. Избор наставних средстава је у складу са дидактичким 

захтевима и адекватан наставним садржајима и прилагођен процесу сазнања ученика. 

Од дидактичких принципа углавном доминирају принцип очигледности, принцип 

поступности и систематичности. Требало би више пажње посветити принципу свесне 

активности и повезаности наставе са животом као и принципу индивидуализације и 

диференцијације. Временска искоришћеност часа је потпуна. 

Наставници су недисциплину на часу успешно решавали упозоравањем на правила 

понашања. Ученици су у главном активни на часу,  ређе се дешавало пасивно присуство.  

Мали је број часова на којима су ученици имали прилику да сами бирају начине и темпо 

рада, бирају и користе се различитим изворима информација. Наставници су углавном 

извршили резиме часа сажетим понављањем садржаја и пропитивањем ученика или 

припремљеним писаним упитницима.  

На основу анализе посећених часова закључујемо да су наставници врло пажљиво 

приступили припремању и реализацији часова да имају потребну педагошку 

документацију, дају јасну повратну информацију ученицима о њиховом раду и показују 

емпатију и поштовање према свим ученицима.  
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Предлози за унапређење: 

- подстицати  ученике да користе различите приступе за решавање задатака и 

проблема; 

- подстицати ученике да смислено повезују претходно научено са новим 

садржајимаи и са садржајима из свакодневног живота;  

- подстицати  ученике да процењују свој напредак; 

- више пружити прилике ученицима да сами изеберу начин, материјал, динамику 

и садржај рада 

- више пажње обратити индивидуализацији. 

-  

Стандард  Индикатор  Проценат 

Заступљености 

 

 

2.1. Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу  

 

2.1.1 Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и 

зашто то што је планирано треба да научи 

100% 

2.1.2 Ученик разуме објашњења, упутства и кључне 

појмовe 

100% 

2.1.3 Наставник успешно структурира и повезује 

делове часа користећи различите методе 

(облике рада, технике, поступке…) 

81.25% 

2.1.4 Наставник поступно поставља 

питања/задатке/захтеве различитог нивоа 

сложености. 

75% 

2.1.5 Наставник усмерава интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији учења 

(користи питања, идеје, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење) 

68.75% 

2.1.6 Наставник функционално користи постојећа 

наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања 

75% 

2.2. Наставник 

прилагођава .. 

2.2.1 Наставник прилагођава захтеве могућностима 

сваког ученика 

37.5% 

2.2.2 Наставник прилагођава начин рада и наставни 

материјал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика 

18.75% 

2.2.3 Наставник посвећује време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама 

62.25% 

2.2.4 Наставник примењује специфичне 

задатке/активности/материјале на основу 

ИОП-а и плана индивидуализације. 

62.25% 

2.2.5 Ученици којима је потребна додатна подршка 

учествују у заједничким активностима којима 

се подстиче њихов напредак и интеракција са 

другим ученицима 

62.25% 

2.2.6 Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

68.75% 

2.3 2.3.1 Активности/радови ученика показују да су 

разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли 

до решења. 

87.25% 
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2.3.2 Ученик повезује предмет учења са претходно 

наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним 

животом 

87.25% 

2.3.3 Ученик прикупља, критички процењује и 

анализира идеје, одговоре и решења 

31,25% 

2.3.4 Ученик излаже своје идеје и износи 

оригинална и креативна решења 

43.75% 

2.3.5 Ученик примењује повратну информацију да 

реши задатак/унапреди учење. 

93.75% 

2.3.6 Ученик планира, реализује и вреднује 

пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

31,25% 

2.4. Поступци 

вредновања су 

у функцији 

даљег учења. 

2.4.1 Наставник формативно и сумативно оцењује у 

складу са прописима 

 

87.5% 

2.4.2 Ученику су jасни критериjуми вредновања. 

 

93.75% 

2.4.3 Наставник даjе потпуну и разумљиву 

повратну информациjу ученицима о њиховом 

раду, укључуjући и jасне препоруке о 

наредним корацима 

 

81.25% 

2.4.4 Ученик поставља себи циљеве у учењу 

 

31,25% 

2.4.5 Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

43.75% 

 

2.5. Сваки 

ученик има 

прилику да 

буде успешан. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Наставник и ученици се међусобно уважавају, 

наставник подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин 

успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима 

93.75% 

2.5.2 Наставник користи разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважавајући њихове 

различитости и претходна постигнућа. 

75% 

2.5.3 Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење мишљења 

93.75% 

2.5.4 Ученик има могућност избора у вези са 

начином обраде теме, обликом рада или 

материјала 

31,25% 

2.5.5 Наставник показује поверење у могућности 

ученика и има позитивна очекивања у погледу 

успеха. 

93.75% 

 

МЕНТОРСКИ РАД 
 

У току школске 2020/2021. године реализован је менторски рад са следећим 

сарадницима: 

1. Мирјана Беговић, професор разредне наставе, Бојани Рајковићу, студенту друге 

године  Учитељског факултета у Београду, у периоду од 4-24. маја. 2021. године.  
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